Reglament del Consell Assessor de Programació de L’Atlàntida,
Centre d’Arts Escèniques d’Osona
(aprovat en la reunió de la Fundació L’Atlàntida el 19 de juliol de 2016)

1. Naturalesa i objecte
1.1. El Consell Assessor de Programació (a partir d’ara, “el Consell”) de L’Atlàntida,
Centre d’Arts Escèniques d’Osona (a partir d’ara, “CAE”), de Vic és un òrgan de
caràcter voluntari i complementari del treball de programació habitual que fa el
departament corresponent de la Fundació L’Atlàntida. El Consell té funcions
consultives i deliberatives amb la finalitat de promoure la participació ciutadana en el
seu desenvolupament en qualsevol dels aspectes de la programació com a CAE: música,
dansa, circ, etc.
1.2. El principal objectiu del Consell és la participació i consulta directa en les tasques
de programació del CAE, tant en les línies generals com en les actuacions concretes,
sense excloure de les seves atribucions qualsevol altre aspecte relacionat amb la
programació, la relació amb el públic o aquells temes que els òrgans de gestió i
programació de la Fundació creguin oportú.
1.3. El Consell té naturalesa d’òrgan de participació sectorial i no podrà en cap cas
substituir ni assumir competències pròpies dels òrgans de govern i gestió de la
Fundació.

2. Funcions
2.1. El Consell podrà:
Formular i plantejar propostes, criteris i alternatives a la programació del CAE.
Col·laborar i assessorar en les tasques de programació concreta i de les grans línies de
cicles o tendències.
Valorar les actuacions realitzades pel CAE en els aspectes de programació.
Assenyalar prioritats en la programació del CAE.
Presentar propostes d’actuació per a millorar, diversificar o definir les línies de
programació del CAE.
Presentar propostes per fomentar l’ampliació de públic, la incorporació de nous públics
i la seva fidelització.

Analitzar, debatre i proposar solucions als problemes o situacions que puguin sorgir
respecte a la programació o algunes altres qüestions que el Patronat de la Fundació
L’Atlàntida cregui oportú de consultar-li.
Proposar, incentivar o realitzar estudis o informes sobre qualsevol dels temes que siguin
de la seva competència, que el Patronat cregui oportú o que puguin sorgir del mateix
Consell.
2.2. Al marge de les seves funcions regulars sobre la programació general, el Consell es
marcarà periòdicament uns temes prioritaris de debat sobre algun aspecte de les línies
generals de la programació del CAE o d’alguns aspectes que el Patronat li pugui
proposar. Les seves propostes, informes, decisions o recomanacions, de caràcter no
vinculant, hauran de ser analitzades i tingudes en compte pel Patronat, que haurà de
comunicar-li les seves decisions.

3. Composició
3.1. El Consell estarà format per:
Un membre del Patronat de la Fundació L’Atlàntida, o de l’òrgan que el gestioni, que
efectuarà les funcions de president i les tasques de secretari.
Un nombre de vocals, entre cinc i deu, proposats entre els organismes de gestió i de
programació del CAE.
Aquests vocals han de ser persones vinculades a l’activitat cultural, representants de
sectors públics i privats. Es procurarà que dins del Consell hi hagi representació de
diferents activitats escèniques i musicals del panorama artístic.
Els membres del Consell seran nomenats pel Patronat de la Fundació L’Atlàntida
3.2. A les reunions del Consell hi poden assistir representants dels òrgans de gestió i
programació del CAE i de la direcció de l’EMVIC, i hi hauran d’assistir quan el Consell
els ho requereixi.
3.3. El Consell podrà constituir comissions de treball per a temes concrets, en les quals
té la facultat d’incorporar persones alienes al Consell.

4. Funcionament
4.1. El Consell es reunirà com a mínim tres vegades l’any en sessió ordinària, i tantes
vegades com sigui convenient en sessió extraordinària.

4.2. La convocatòria de les reunions ordinàries serà cursada per la presidència, per
escrit, amb una setmana d’antelació com a mínim, amb l’ordre del dia adjuntat.
4.3. El Consell es convocarà de forma extraordinària quan ho requereixi la majoria dels
seus membres, els òrgans de gestió o programació del CAE. Les reunions
extraordinàries es convocaran amb un mínim de tres dies d’antelació.
4.4. Tots els membres del Consell podran sol·licitar, de forma raonada, la inclusió de
punts nous en l’ordre del dia
4.5. Quan el Consell hagi de prendre decisions, aquestes seran vàlides si el quòrum de la
reunió és superior als dos terços dels seus membres i si les ratifiquen la majoria dels
membres assistents.
4.6. Els membres dels òrgans de gestió i programació del CAE no tenen dret a vot en les
decisions del Consell.
4.7. El secretari prendrà nota del desenvolupament de la reunió (idees exposades,
decisions preses, etc.) i el trametrà als membres del Consell en un màxim de set dies.

5. Cessament i substitució de membres
5.1. Els membres del Consell podran cessar a petició pròpia i raonada, exposada al
president del Consell, que trametrà la decisió al Consell i als òrgans de gestió i
programació del CAE
5.2. Per la substitució d’un membre cessat, substitució que no és preceptiva, caldrà
consultar el mateix Consell i els òrgans de gestió i programació del CAE, que podran
proposar substituts. En aquesta designació caldrà procurar que el nou membre cobreixi
els aspectes que cobria el membre cessat (de camps de coneixement i d’activitat, de
línia estètica...)

6. Modificació o dissolució
6.1. L’aprovació, o la modificació total o parcial d’aquest Reglament competeix al
Patronat de la Fundació L’Atlàntida.
6.2. La dissolució del Consell és competència del Patronat, a proposta del mateix
consell o del mateix Patronat.

