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Exposició de motius

La Constitució Espanyola en el seu Títol Preliminar estableix que correspondrà als poders
públics facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i
social.
En l’àmbit local, aquest principi ve reflectit en el Capítol IV del Títol V de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local on s’estableix que les corporacions locals
facilitaran la mes àmplia informació sobre la seua activitat i la participació de tota la
ciutadania en la vida local, sense que en cap cas puguen menyscabar les facultats de
decisió dels òrgans representatius regulats per la Llei.
Pel que fa al desplegament normatiu propi de l’Ajuntament d’Onda, el Reglament Orgànic
Municipal aprovat recentment abunda en aquesta mateixa línia.
L’Ajuntament té com a norma fomentar la participació activa dels/les representants dels
àmbits social, comercial, esportiu, cultural, entre altres, en la definició i gestió de les
diferents polítiques municipals. En aquest sentit, s’han creat entitats com el Consell Local de
Comerç, el Consell Local d’Esports o el Consell Agrari.
L’actual equip de govern en aquest moment entén que la ceràmica local requereix un impuls
i que per a això és necessària la creació d’un òrgan assessor que realitze la doble missió de
fomentar la promoció i difusió de la cultura ceràmica local i per un altre potenciar el
desenrotllament i expansió de la indústria autòctona.
Títol I
Disposicions generals
Article 1. Constitució i denominació.
El Consell de la Ceràmica d’Onda és un consell sectorial constituït per l’Ajuntament en
exercici del dret reconegut per l’article 130 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, amb la finalitat de canalitzar la participació de la ciutadania, les empreses, les
institucions i les entitats locals en l’impuls de la ceràmica d’Onda. El Consell desenrotllarà
exclusivament funcions d’informe i, si és el cas, proposta, en relació amb les iniciatives
municipals.
Article 2. Naturalesa jurídica.
El Consell té naturalesa jurídica pública, i no té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
jurídica i d’obrar per al compliment de les seues finalitats, no podent, per tant, ser titular de
drets i obligacions i actuar en l’orde jurídic i econòmic independentment de l’Ajuntament.
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Article 3. Domicili.
El domicili social del Consell coincidirà amb el del Museu del Taulell Manolo Safont i podrà
modificar-se per acord del Ple de l’Ajuntament.
Article 4. Duració.
La seua duració serà indefinida, extingint-se pels motius previstos en els presents Estatuts.
Article 5. Àmbit d’actuació.
El Consell desenrotllarà la seua activitat principalment en l’àmbit del municipi d’Onda i podrà
estendre-la a tots aquells altres àmbits en què siga necessària la seua actuació.
Article 6. Fundació, modificació i extinció.
La fundació, modificació o extinció del Consell són competència del Ple de l’Ajuntament
d’Onda.
Títol II
Objecte, fins i competències
Article 7. Objecte.
El Consell té com a objecte global la valoració i potenciació de la ceràmica d’Onda en tots
els seus vessants: patrimonial, cultural, històrica, artística, etnològica i industrial.
Article 8. Finalitats.
Per a fer efectiu l’objecte del Consell aquest dirigirà la seua activitat a la consecució de les
finalitats següents:
a) Conservar, preservar i acréixer el patrimoni ceràmic local.
b) Promocionar i finançar la investigació sobre les col·leccions museístiques municipals,
contribuint a l’estudi històric i contemporani de la societat i el seu mig, afavorint la
formació d’especialistes en els seus camps respectius, en estreta cooperació amb
les organitzacions d’investigació i institucions relacionades.
c) Promocionar i difondre les col·leccions museístiques.
d) Promocionar i difondre la industrial ceràmica local.
e) Fomentar l’ús de la ceràmica en la construcció i en els espais públics.
f) Fomentar les actuacions d’investigació i desenrotllament relacionades amb la
indústria ceràmica.
g) Realitzar qualsevol activitat implícita o complementària de les anteriors i que redunde
en benefici dels fins del Consell.
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Article 9. Àmbit competencial.
Per a la consecució de les finalitats expressades en l’article anterior, el Consell estarà
facultat per a realitzar tots aquells actes que, sent lícits i conformes amb l’ordenament
jurídic, s’encaminen a la consecució d’aquelles, podent realitzar, en particular, les activitats
següents:
a)
b)
c)
d)

Constituir-se en fòrum de discussió i canal de participació.
Realitzar estudis i dictàmens per a l’Ajuntament.
Sotmetre propostes als òrgans de l’Ajuntament.
Elevar propostes a l’Ajuntament.
Títol III
Composició

Article 10. Composició del Consell.
El Consell estarà format de la manera següent:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Un/a president/a.
Dos vicepresidents/as.
Un/a representant de cada un dels Grups polítics municipals.
Representants d’ASCER.
Representants d’ANFFECC.
Representants d’ASEBEC.
Representants del sector ceramista local.
Un/a representant de les entitats financeres establides en Onda.
Un/a representant de l’Administració estatal.
Un/a representant de l’Administració autonòmica.
Un/a representant de la Diputació Provincial de Castelló.
Un/a representant de la Universitat Jaume I de Castelló.
Un/a representant de la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre.
Un/a representant de l’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
Un/a representant de l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques.
Un/a representant de l’Institut de Tecnologia de la Ceràmica.
Un/a representant de l’Institut de Promoció Ceràmica.
Un/a representant de la Cambra de Comerç de Castelló.
Un/a secretari/a.

Article 11. Presidència.
La presidència del Consell correspondrà a l’alcaldia de l’Ajuntament.
Les seues funcions seran les següents:
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a)
b)
c)
d)
e)

Convocar i presidir les sessions del Consell.
Establir l’orde del dia de les mateixes.
Ordenar els debats i votacions i alçar les sessions.
Decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
Les altres funcions que no estiguen atribuïdes a altres òrgans del Consell.

Article 12. Vicepresidències.
Les vicepresidències del Consell correspondran, la primera al regidor o regidora que tinga
atribuïda les competències en matèria d’urbanisme, i la segona, a qui tinga delegada la
competència de cultura.
Les seues funcions seran la de substituir a la presidència en cas d’absència, vacant, malaltia
o qualsevol altra impossibilitat, i la d’assistir-la en l’exercici del càrrec.
Article 13. Secretaria.
La secretaria del Consell correspondrà al/la funcionari/a què exercisca la secretaria de
l’Ajuntament o al/la funcionari/a de carrera de la Corporació en qui delegue.
Les seues funcions seran les següents:
a)
b)
c)
d)

Assessorar legalment al Consell.
Alçar actes i donar fe dels acords adoptats, amb el vistiplau de la presidència.
Custodiar la documentació oficial.
Preparar l’orde del dia de les sessions del Consell.

El Consell se servirà dels mitjans personals i materials de l’Ajuntament d’Onda que en cada
moment els siguen assignats per l’alcaldia.
Article 14. Representants dels Grups polítics municipals.
Els/les representants dels Grups polítics municipals seran designats/as per aquests d’entre
els seus membres.
Article 15. Consellers/eres.
El Consell estarà integrat a més per altres/as consellers/eres que podran ser persones
jurídiques, públiques o privades, o persones físiques en representació pròpia o de les abans
esmentades persones jurídiques.
Els/les consellerseres seran designats/des amb la sol·licitud prèvia de l’Ajuntament a este
efecte.
Els/les consellers/eres que tinguen el caràcter de persones jurídiques, actuaran
representades pels seus presidents/es o per les persones físiques que designen a este
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efecte, d’acord amb el que disposen els seus propis Estatuts o legislació reguladora.
En el supòsit de modificar el seu representant quedaran obligats a notificar-ho al Consell en
el termini més breu possible.
Article 16. Duració dels càrrecs.
La duració dels càrrecs acabarà quan acabe el mandat de cada Corporació municipal, sense
perjuí de continuar exercint el lloc en funcions fins al moment de nova designació de
consellers/res i de la possibilitat de reelecció.
Article 17. Renovació de càrrecs.
Quan es produïsca un cessament es procedirà a la renovació a través d’un acord adoptat
per l’òrgan de designació.
Article 18. Naturalesa del càrrec.
Els càrrecs del Consell són honorífics, gratuïts i de caràcter personal, per la qual cosa
únicament podran ser exercits per les persones que tinguen realitzat el nomenament a favor
seu, excepte que la qualitat de membre siga atribuïda a la persona titular d’un càrrec, i en
este cas podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament li substituïsca o
aquella que el/la titular designe per escrit.
Així mateix, i sense perjuí del caràcter gratuït del càrrec, els seus titulars podran ser
reembossats de les despeses que aquest els puga produir, amb la justificació prèvia
documental de les mateixes.
Article 19. Responsabilitats del càrrec.
Els/les components del Consell seran responsables del compliment de les obligacions
següents:
a) Fer que es complisquen les finalitats del Consell d’acord amb el que disposen
aquests Estatuts.
b) Servir el càrrec amb diligència en els termes establits per les lleis i pels presents
Estatuts.
c) Assistir, participar i elevar propostes sobre les matèries competència del Consell.
Articule 20. Pèrdua de la condició de conseller/a.
Els/les membres del Consell perdran la seua condició en els casos següents:
a) Per finalitzar l’exercici del lloc en virtut del qual formen part del Consell.
b) Per defunció o declaració legal d’absència o defunció.
c) A proposta dels organismes o entitats que representen.
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d) Per declaració judicial que afecte la capacitat d’obrar.
e) Per renúncia expressa.
f) A proposta del Consell quan es produïsca una absència reiterada a les sessions del
mateix sense que intervinga causa justificada causa justificada.
Títol IV
Funcionament
Article 21. Règim de sessions.
Les sessions del Consell podran ser ordinàries o extraordinàries.
El Consell celebrarà sessions ordinàries com a mínim dues vegades a l’any, una en el
primer semestre i una altra en l’últim. Podrà celebrar sessions extraordinàries quan s’estime
convenient per la presidència, o a petició escrita de la tercera part dels seus membres.
Articule 22. Convocatòria.
Les sessions del Consell de caràcter ordinari seran convocades i notificades per la
presidència amb almenys deu dies hàbils d’antelació a la data prevista de celebració. A la
convocatòria s’adjuntarà un orde del dia de la sessió, quedant en el domicili del Consell la
documentació de la sessió a l’efecte de consulta.
La presidència podrà convocar i notificar sessions del Consell de caràcter extraordinari amb
almenys cinc dies hàbils d’antelació a la data de les mateixes. A la convocatòria s’adjuntarà
un orde del dia de la sessió, quedant en el domicili del Consell Sectorial la documentació de
la sessió a l’efecte de consulta.
No es podran prendre acords no inclosos en l’orde del dia, llevat que, per unanimitat dels
membres presents que constituïsquen la majoria absoluta del seu número legal, s’acorde la
urgència d’incloure altres punts.
Article 23. Quòrum de constitució i votació.
El Consell, tant en sessió ordinària com extraordinària, quedarà vàlidament constituït en
primera convocatòria quan concórreguen la majoria absoluta dels seus membres i en
segona convocatòria, mitja hora més tard, siga quin siga el número assistents sempre que
representen almenys a la quarta part del total de membres.
Per a la validesa i eficàcia de la constitució, deliberacions i adopció d’acords serà requisit
inexcusable la concurrència de la presidència i la secretaria, o de qui legalment els
substituïsca.
Els acords s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple dels/les membres presents i
en votació ordinària, no admetent-se la delegació de vot. Els empats seran dirimits amb el
vot de qualitat de la presidència, sense necessitat de realitzar una segona votació.
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Article 24. Actes de les sessions.
De les sessions la secretaria alçarà la corresponent acta.
De no celebrar-se sessió per falta d’assistents o per qualsevol altre motiu, la secretaria
suplirà l’acta amb una diligència autoritzada amb la seua firma, en la que consignarà la
causa i noms dels concurrents i dels que hagueren excusat la seua assistència.
Aquestes actes seran posteriorment transcrites a un llibre oficial prèviament habilitat a este
efecte, en els termes prevists legalment.
Títol V
Règim economicofinancer
Article 25. Patrimoni.
El Consell no tindrà patrimoni propi i utilitzarà el propi de l’Ajuntament.
Article 26. Recursos econòmics.
El Consell no tindrà recursos propis independents dels de l’Ajuntament.
Article 27. Pressupost i exercici econòmic.
Els ingressos i les despeses del Consell formaran part del Pressupost de l’Ajuntament;
reflectint-se en el mateix mitjançant partides específiques, tant de despeses, com
d’ingressos, que permeten el seguiment diferenciat del moviment econòmic produït pel
Museu del Taulell Manolo Safont.
L’exercici econòmic comprendrà des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de cada
any.
Article 28. Comptabilitat.
L’Ajuntament inclourà els ingressos i despeses del Consell dins de la seua comptabilitat
general.
Títol VI
Modificació i extinció
Article 29. Modificació dels Estatuts.
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La modificació dels presents Estatuts requerirà la prèvia aprovació del Ple de l’Ajuntament i
la seua publicació en la forma legalment establida.
Article 30. Extinció del Consell.
L’extinció del Consell es produirà, mitjançant un acord del Ple de l’Ajuntament, quan
concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Inncecesariedad del mateix.
b) Aprovació d’una altra institució o entitat que tinga la mateixa finalitat.
Article 31. Règim jurídic.
En tot el no previst en els presents Estatuts el Consell es regirà per la normativa reguladora
del règim local.
**********
Aprovació inicial: Ple de data 14/2/2012
Publicació de l’aprovació inicial: BOP núm. 23, de data 23/2/2012
Publicació del text íntegre: BOP núm. 40, de data 3/4/2012
Entrada en vigor: 24/4/2012
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