LINA BAUTISTA MARTÍNEZ, com a Secretària Accidental de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, l’AJUNTAMENT PLE, en sessió celebrada amb caràcter ordinari, el dia 26 de març
del 2019, va prendre el següent acord:

5é.- CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL I DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU DE
L' ORETO I APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.
“Atés l'interés d'aquest Ajuntament per la creació del Consell Sectorial i de Participació de l'Entrà de
la Mare de Déu de l'Oreto.
Atés l'informe de la Secretària Accidental de data 12/03/2019.
Atés l'informe de l'Interventor de data 14/03/2019.
Atès que, és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació d'aquest acord. Es proposa la inclusió
en l'ordre del dia de la pròxima Comissió Informativa de Serveis Socials, Joventut, Igualtat, Gent Gran i
Festes l'estudi, debat i dictamen de les següents propostes d'acord:
PRIMER.- La creació del Consell Sectorial i de Participació de l'Entrà de la Mare de Déu de l'Oreto i
l'aprovació inicial del seu Reglament, que s'adjunta a la present proposta.
SEGON.- La publicació de l'acord que s'adopte en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament perquè durant el termini de 30 dies hàbils, comptadors des de l'endema
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, els ciutadans puguen presentar les
reclamacions i/o suggerències que consideren oportunes, les quals seran informades per la Secretaria
General, que alçarà al Ple la proposta d'estimació o desestimació que siga procedent i d'aprovacio definitiva
del Reglament.

elevat a definititu l'acord fins llavors inicial, s'elevará per l'Alcaldia l'aprovació a definitiva i s'ordenaran els
tràmits necessaris per a la conclusió del procediment.
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TERCER.- En el cas que no es presenten reclamacions ni suggerències s'entendrá automàticament

REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL I DE PARTICIPACIÓ
DE L'ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU DE L' ORETO
TITOL ÚNIC
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.- Naturalesa
Es crea el Consell Sectorial i de Participació de l'Entrà , com a fòrum de diàleg i òrgan de caràcter
consultiu i de participació dels agents socials del municipi, en desenvolupament del previst en l'article 32 de
la Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en el marc de la
Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana, i del que es disposa en el Capítol V del Títol VI del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de l'Alcúdia, que es regirà pel que es disposa en la Legislació de Règim Local i altra concordant,
i per l’establert en aquest Reglament.
El Consell Sectorial i de Participació de l'Entrà es regirà pel present Reglament, així com pels acords
vàlidament adoptats pels seus òrgans de representació i que no contravinguen els citats.

ARTICLE 2.- Objecte
L'objectiu primer i principal del Consell Sectorial i de Participació de l'Entrà és l'organització de
l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto que se celebra en el municipi de l'Alcúdia el dia 7 de setembre de cada
any, així com vetlar pel manteniment de la naturalesa de l’acte i el sentit de la tradició històrica, cívicoreligiosa i cultural que el sustenta.
Aquest Consell, es configura com a òrgan de participació de totes les entitats i col·lectius que
intervenen i col·laboren en la Festa. El seu funcionament serà democràtic i amb l’estructura organitzativa

Tindrà per objecte debatre, deliberar, informar i proposar millores en matèria de participació i sobre
els elements rituals i festius de l’Alcúdia, especialment en el següent acte: l’Entrà de la Mare de Déu de
l’Oreto, el 7 de setembre.
L’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto es defineix con el seguici cívic i religiós que commemora la
tradició arrelada a l’Alcúdia segons la qual la imatge de la Mare de Déu fou un regal del Papa Innocenci V a
Pelegrí de Montagut, Senyor de l’Alcúdia, el 1276.
L'Entrà de la Mare de Déu de l'Oreto s'inicia a l'Hort de Manus, recorre els carrers Santa Bàrbara,
Pintor Vergara i Sant Antoni fins a la plaça del País Valencià, on es representa l’acte més important, el de la
donació, i finalitza a l’església parroquial, on s’arriba pel carrer de l’Església.
Al llarg del recorregut, la imatge de la Mare de Déu és portada sobre un carro tirat per dos bous, que
simbolitza la voluntat de la Mare de Déu de quedar-se al poble de l’Alcúdia quan, segons tradició, Pelegrí de
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interna adequada per a la seua correcta disposició.

Montagut se la va voler endur a Carlet i, a prop de l’anomenat Pont de Maria, els bous es negaren a continuar
i se’n tornaren enrere. A la plaça els personatges del Pregoner, Pelegrí de Montagut i Maria, interpretats per
veïns del poble, realitzen l'acte de la “Donació de la imatge de la Mare de Déu al poble de l’Alcúdia”, en què
es reciten els parlaments escrits en valencià per Innocenci Signes l’any 1955, que substitueixen als antics,
documentats des de finals del segle XIX. El seguici està acompanyat al llarg de tot el seu recorregut pels
elements i les danses rituals que s’expliquen per la tradicional i històrica devoció del poble de l’Alcúdia a la
Mare de Déu de l’Oreto, com: les Banderoles, els Gegants, els Cabuts, les Vetes, els Pastorets, els Arquets, la
Carxofa, els Tornejants, els Negrets, els Valencians i els Dansadors, molts d’ells amb una simbologia expressa
vinculada al culte a la Mare de Déu de l’Oreto. A continuació de l’acte, els personatges i les danses
acompanyen la imatge de la Mare de Déu, que és portada en braços pel Rector i l’Alcalde/essa fins a
l’interior del temple, on es canten els gojos.

CAPÍTOL SEGON
DELS OBJECTIUS I LES FACULTATS

ARTICLE 3. Objectius
Els objectius fonamentals d'aquest Consell Sectorial i de Participació de la Festa són:
a) Dur a terme la preparació i l'organització de l’Entrà de la Mare de Déu de l'Oreto, la vesprada del dia
7 de setembre de cada any.
b) Garantir la conservació, la participació, l’ordre, la serietat, el decòrum i el rigor històric en el
manteniment dels elements rituals que formen part de la història i la tradició lligada a la festa a la
Mare de Déu de l’Oreto de l’Alcúdia.
c)

Organitzar la consueta de la festa i vetlar pel seu manteniment.

ARTÍCLE 4.- Facultats
Per al desenvolupament de les seues funcions, el Consell Sectorial i de Participació de l'Entrà tindrà
les següents atribucions i facultats:
a)

Establir i proposar els criteris que hagen de regir l’organització i la participació dels balls i dels
elements rituals que conformen el seguici de l’Entrà de la Mare de Déu.

b) Vetlar pel correcte manteniment de cadascun dels elements rituals que formen part de l’Entrà, així
com de la naturalesa intrínseca de l’acte.
c)

Sol·licitar a l'Ajuntament, a través de l'Alcalde, la informació i la documentació necessària per a dur
a terme les actuacions a què es refereix el present Reglament.
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d) Difondre i fomentar les tradicions del poble de l’Alcúdia.

d) Sol·licitar d’altres Administracions, Institucions, organitzacions o entitats, la informació que
consideren necessària per a dur a terme les actuacions a què es refereix el present Reglament.
e)

Traslladar a la Intervenció Municipal les propostes de despeses pròpies de la seua activitat.

f)

Proposar actuacions per al manteniment i cura del patrimoni cultural immaterial de la festa, en
aplicació dels principis i criteris de la Llei de la Generalitat 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni
Cultural Valencià.

g) Proposar actuacions per al manteniment, cura i, si procedeix, la reparació o la reposició dels béns
culturals materials lligats a la festa.
h) Coordinar i vigilar l'adequat i exacte compliment de les diverses disposicions, una vegada aprovades.

CAPÍTOL TERCER
DEL DOMICILI, DEL MANDAT I DELS ÒRGANS
DEL CONSELL SECTORIAL I DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTRÀ

ARTICLE 5. Seu
El Consell Sectorial i de Participació de l'Entrà tindrà la seua seu en l'Ajuntament de l'Alcúdia, lloc on
celebrarà les seues sessions.

ARTICLE 6. Mandat i renovació de càrrecs.
La durada dels càrrecs serà, per norma general, de quatre anys, tot coincidint amb els mandats
representatius i les legislatures del Govern Municipal. Només excepcionalment, i de manera motivada
-sempre de comú acord per part dels membres del Consell-, es podran dur a terme substitucions i/o
renovacions dels membres fora d’aquestos terminis.
En el moment en què hi haja algun canvi en el govern de l’Ajuntament o el nomenament d’un titular
membres, que es faran efectius quan siguen nomenats pel Ple de l’Ajuntament.
Es perdrà la condició de membre del Consell Sectorial i de Participació de la Festa per alguna de les
següents causes:
a) Quan es produïsca la renovació del mandat conferit per l'organització que els va designar.
b) Per renúncia expressa presentada davant el president.
c) Per absència permanent.
d) Per haver incorregut en inhabilitació per a l'acompliment de càrrecs públics.
e) Per defunció o incapacitat sobrevinguda.
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nou a la Parròquia, el Consell haurà de reunirse preceptivament per a designar o renovar els càrrecs dels seus

ARTÍCLE 7. Consell sectorial
Formaran part del Consell Sectorial i de Participació de la Festa els següents membres:
1.- El/La Alcalde/sa, que ocuparà la Presidència del Consell.
2.- El Rector de la Parròquia de Sant Andreu, que ocuparà la Vicepresidència del Consell.
3.- El/la Regidor/a responsable de l’àrea de Festes i Tradicions o Cultura i Patrimoni, designat per la
Presidència, que s’encarregarà de la gestió dels recursos econòmics, materials i humans que depenguen de
l’Ajuntament i que vagen encaminats a l’organització i dotació dels balls. A tals fins, podrà convocar
reunions periòdiques amb els representants dels balls, per tal de valorar les seues necessitats i elevar les
peticions que considere adients a la Presidència, a la Vicepresidència, o al Consell.
4.- Un/a Regidor/a representant de cadascun dels Grups Municipals de l'Ajuntament.
5.- Un/a representant del Consell parroquial.
6.- Un/a coordinador/a del seguici, triat pel Consell, i amb el vist-iplau de la Presidència i la
Vicepresidència.
7.- El/la cronista oficial del poble, o, en el seu defecte, un/a assessor/a, historiador/a triat pel
Consell, amb el vist-i-plau de la Presidència i de la Vicepresidència.
8.- Un/a representant per cada ball: Pastorets, Vetes, Cabuts, Arquets, Carxofa, Negrets, Tornejants,
Grup de Dansa, Bolero, Gropes, Dansadors.
9.- Un/a representant de la Colla La Rosca.
10.- Un/a representant del grup de músics de vent.
11.- Un/a representant de la Societat Musical la Filharmònica Alcudiana.
12.- La persona Portadora de la Mare de Déu.
13.- La persona que es designe com a Secretari/a del Consell.
En qualsevol cas, la composició del Consell observarà els criteris i les mesures per a la igualtat en les
polítiques públiques que es preveuen en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
procurant complir la paritat entre tots dos sexes.
Puntualment, en la sessió ordinària anual de preparació de l’Entrà, que es durà a terme durant el
mes de juliol per a preparar l’organització del seguici, es convocarà els següents membres extraordinaris
perquè estiguen sabedors del funcionament i organització de la festa de què formen part, així com dels
acords presos en relació amb la Festa:
- Un/a representant de les Banderoles.
- Els tres personatges elegits per a representar Pelegrí, Maria i el pregoner.
- Un representant de les festeres i festers de les Festes Majors, si n’hi ha.
- Un/a representant de l’ofrena.
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dones i homes, i en la Llei de la Generalitat 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes, tot

Hi podran assistir i participar, igualment, amb veu però sense vot, tots aquells participants en l’Entrà
que ho desitgen.
A requeriment del Consell, podran incorporar-se a títol consultiu, amb veu però sense vot, persones
expertes, tant a títol individual com en representació d'organitzacions, de col·lectius, d’entitats, etc., que
puguen aportar propostes o quan per raó de l'assumpte a tractar es considere convenient.

ARTICLE 8. Nomenament
Els membres del Consell seran nomenats pel Ple de l'Ajuntament a la vista de les propostes que
presenten les entitats a les quals representen. A aquests efectes, cada entitat seguint els tràmits als quals
estiguen obligats segons les normes o estatuts a les quals se subjecten, designaran els consellers que els
corresponguen i igual nombre de consellers suplents.

ARTICLE 9.- Cessament
Els membres del Consell cessaran en ocasió de la constitució d'un nou Ajuntament i, a més, per les
causes citades en l’article 6 d’aquest Reglament. Els cessaments tindran efecte a partir de la seua presa en
consideració per l'Ajuntament Ple:

ARTICLE 10.- Òrgans
Són òrgans del Consell Sectorial i de Participació de la Festa:
a) La Presidència.
b) La Vicepresidència.
c) El Ple del Consell.
d) La Secretaria del Consell.

Serà exercida, en tot cas, per l'Alcalde/essa de l’Alcúdia.
En el supòsit d'absència legal o reglamentària del President, l'Alcalde/essa, per Decret, podrà delegar
en el/la Regidor/a que considere perquè la presidisca.
Correspon al President:
1.

Representar el Consell en qualitat de President.

2.

Juntament amb la Vicepresidència, formar l'ordre del dia de les reunions, tenint en compte les

propostes i peticions formulades d'acord al present Reglament.
3.

Convocar, presidir, dirigir, suspendre i alçar les reunions.

4.

Requerir la presència del personal municipal per a assessorament o informació quan, pels

assumptes a tractar, es considere convenient.
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ARTICLE 11.- Presidència

5.

Vetlar per l'exacte compliment del Reglament que regeix el funcionament de l’Entrà, atenent als

criteris de coherència, rigor històric i valor patrimonial de l’acte.
6.

Dirimir els empats que es produïsquen en les votacions amb el seu vot de qualitat.

7.

Sol·licitar, en nom del Consell, la col·laboració que estime pertinent a institucions, autoritats,

organismes, entitats, associacions i particulars.
8.

Autoritzar la participació d'experts en el Consell en relació amb els temes a tractar.

9.

Proposar al Consell l'elaboració d'informes, estudis i l'emissió de dictàmens.

10. Complir i fer complir les normes de funcionament orgànic del Consell, proposant al Consell la
seua interpretació en els casos de dubtes i la seua integració en els d’omissió.
11. Aprovar les despeses que es deriven de l’organització i manteniment dels elements que
conformen l’Entrà.

ARTICLE 12.- Vicepresidència
La Vicepresidència correspon, en tot cas, al Rector de la parròquia de Sant Andreu, que podrà delegar
en un membre del Consell parroquial en cas d’absència. Col·laborarà amb la Presidència en l'exercici de les
seues funcions, com ara:

1. Representar el Consell, en qualitat de Vicepresident.
2. Juntament amb la Presidència, formar l'ordre del dia de les reunions, tenint en compte les propostes
i peticions formulades d'acord al present Reglament.
3. Copresidir les reunions, al costat del President/a.
4. Vetlar per l'exacte compliment dels acords del Consell.
5. Sol·licitar, amb la Presidència, i en nom del Consell, la col·laboració que estime pertinent a
institucions, autoritats, organismes, entitats, associacions i particulars.

interpretació en els casos de dubtes i la seua integració en els d’omissió.
7. Vetlar per la coherència i correcció, atenent a criteris històrics i culturals, en l’ús i en la
interpretació dels elements de simbologia religiosa que formen part de l’Entrà.
8. Tindre vot de qualitat en les qüestions estrictament religioses.

ARTICLE 13.- Secretaria
La Secretaria del Consell correspondrà a un empleat municipal o a un membre del consell que es
designe, sent les seues funcions:
a) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Consell, excepte que siga un dels seus
membres.
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6. Complir i fer complir les normes de funcionament orgànic del Consell, proposant al Consell la seua

b) Estendre les actes de les sessions autoritzant-les amb la seua signatura i el vistiplau de la
Presidència; cursar els acords que s'adopten.
c) Arxivar i custodiar la documentació del Consell, posant-la a la disposició dels seus òrgans i dels/les
Consellers/as quan li fóra requerida.
d) Expedir certificacions de les actes, acords, dictàmens, vots particulars i altres documents confiats
a la seua custòdia, amb el vistiplau de la Presidència.

ARTICLE 14.- Ple del Consell
El Ple del Consell està format per la totalitat dels seus membres, sota la direcció de la Presidència i
la Vicepresidència, assistit pel secretari/a. Es reunirà amb caràcter ordinari dues vegades a l'any –una en el
mes de juliol o, en tot cas, abans de setembre, i una altra només haver transcorregut el mes de setembre-,
prèvia convocatòria de la seua Presidència i Vicepresidència. Les sessions extraordinàries seran convocades
per la Presidència i la Vicepresidència, a iniciativa pròpia o quan així ho sol·liciten dos terços, almenys, dels
membres del Consell.

ARTICLE 15.- Comissions de treball
El Consell podrà crear Comissions de treball per a l'elaboració de projectes d'informes tècnics en les
matèries pròpies de la seua competència. Podran tindre caràcter permanent o eventual per a qüestions
específiques.
L'acord de creació determinarà els seus objectius, assessoraments, i fixarà el termini, si escau, en el
qual hagen de complir l'encàrrec que se'ls haja encomanat.

RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL

ARTICLE 16.- Convocatòries
La Presidència convocarà els membres del Consell a les sessions ordinàries i extraordinàries amb una
antelació d'almenys quatre dies naturals a l'assenyalat per a la seua celebració.
La convocatòria de les sessions extraordinàries urgents es portarà a efecte per qualsevol mitjà que
permeta deduir la seua recepció, amb l'antelació suficient per a permetre raonablement l'assistència de tots
els membres del Consell, i tenint en compte la urgència dels assumptes que hagueren de tractar-se.
La convocatòria del Consell haurà de contenir l'ordre del dia dels assumptes a tractar, que serà
elaborat per la Presidència i la Vicepresidència.
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CAPITOL QUART

Les sessions, ja siguen ordinàries o extraordinàries se celebraran en el Saló de Plenaris de
l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Sessions ordinàries.
a) Sessió plenària de constitució del Consell de la Festa. Aquesta sessió tindrà lloc cada quatre anys,
tot seguint les legislatures del Govern Municipal i coincidint amb la constitució del ple de l’Ajuntament.
b) Sessió ordinària anual de Preparació de l’Entrà. Tots els anys, durant el mes de juliol, es
convocarà plenari del Consell, al qual assistiran la Presidència, la Vicepresidència i el Consell, més els
membres extraordinaris citats a l’article 7 per a preparar els seguicis processionals de setembre.
c) Sessió ordinària anual d’Avaluació de l’Entrà. En passar el mes de setembre es convocarà una altra
sessió ordinària per tal de valorar el compliment dels acords en els seguicis de setembre, així com per elevar
suggeriments i propostes de millora.

Sessions extraordinàries.
A més a més, es podran convocar tantes sessions extraordinàries com es considere necessari, tot
atenent a les circumstàncies a què s’haja de fer front.
Tindran la consideració d'urgents les sessions plenàries que per la urgència del tema a tractar no
puguen ser convocades, almenys, amb quatre dies d'antelació. En aquest cas haurà de ser ratificada pel
Consell la seua convocatòria. Aquesta ratificació constarà com a primer punt de l'ordre del dia.

ARTICLE 17.- Quòrum
El Consell es constitueix vàlidament amb l'assistència mínima en primera convocatòria de la majoria
absoluta dels seus membres i en segona convocatòria, mitja hora més tard, quan com a mínim estiga present
un terç del nombre legal de membres i, en tot cas, de la Presidència, de la Vicepresidència i del secretari/a
els empats el vot de qualitat de la Presidència.
Tots els membres del Consell tenen veu i vot, excepte el secretari/a quan no haja sigut designat
entre els seus membres. Tampoc disposaran de vot les persones que assistisquen a les reunions com a
participants en la Festa i les persones que s’incorporen com a expertes, a títol individual o en representació
d’organitzacions o d’entitats.

ARTICLE 18.- Assessorament al Consell
A les sessions del Consell i de les Comissions de treball podran assistir autoritats, funcionaris i tècnics
o experts en la matèria, convidats per a informar o per a respondre a les preguntes que els siguen formulades
i que estiguen relacionades amb assumptes de la seua competència.
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o dels qui legalment els substituïsquen. Adoptarà els seus acords per majoria de vots dels assistents, dirimint

El Consell, a través de la Presidència, podrà sol·licitar informació complementària sobre els
assumptes que se li sotmeten a consulta, sempre que aquesta informació siga necessària per a l'emissió del
dictamen.

ARTICLE 19.- Dictamen del Consell de la Festa
Els parers del Consell Sectorial i de Participació de la Festa s'expressaran sota la denominació de
“Dictamen del Consell de la Festa” i no seran vinculants.
Els dictàmens es documentaran distingint-se els antecedents, la valoració efectuada i les conclusions,
amb la signatura del secretari/a i el vistiplau de la Presidència i la Vicepresidència.

ARTICLE 20.- Recursos econòmics del Consell de la Festa.
En els pressupostos de l'Ajuntament es consignaran anualment les quantitats precises per a fer front a
les despeses derivades del funcionament del Consell Sectorial i de Participació de l'Entrà .

ARTICLE 21.- Acords.
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents del Consell validament constituït.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.- Normativa supletòria
En tot allò no previst en aquest Reglament seran aplicables les normes sobre Règim Jurídic i
Procediment dels òrgans col·legiats de l’Administració Pública, contingudes en el Reglament Orgànic
Municipal i en aquelles altres normes aplicables a l'Administració Local.

DISPOSICIÓ FINAL.- Entrada en vigor
El present Reglament, després de la seua aprovació definitiva, entrarà en vigor el mateix dia de la

Sotmès a votació el Dictamen s’acorda, amb 12 vots a favor (PSPV-PSOE i PP) i 4 vots en contra
(COMPROMÍS).

I, perquè conste, estenc aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde, amb
l’advertència de que l’acta que es refereix a aquest acord encara no ha sigut aprovada i a reserva per tant
dels termes que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent.

Document signat electrònicament al marge.
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seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.”

