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GRUPO DE TRABALLO DE CULTURA 
Proposta de estrutura e funcionamento 

 
: 

 
A participación no grupo de traballo é voluntaria e desinteresada. 
 
A misión principal do GdT é o desenvolvemento do programa de CA, o acompañamento no proceso de 
toma de decisións do equipo de goberno na área de cultura mediante a análise e a achega de informes, 
propostas e necesidades da comunidade e a activación dunha rede cultural cidadá. 
 
Proposta de estrutura do GdT: 
 

1.    O PLENARIO 
Incorpora a todos os suxeitos culturais da cidade que queiran participar voluntaria e indivi-
dualmente. 
Celébrase un plenario cada trimestre (xuño, setembro, decembro, marzo). 
Cada plenario rexistrará un censo de persoas participantes. 

2.    AS COMISIÓNS DE TRABALLO 
Establécense en función das necesidades sinaladas polo plenario co obxectivo de desenvol-
ver o programa de CA.  
As comisións renderán contas do traballo desenvolvido trimestralmente nos plenarios. O ple-
nario decidirá se a comisión debe seguir ou rematar. 
As comisións de traballo estarán formadas por persoas asistentes ao plenario que decidan 
incorporarse voluntariamente. 
Cada comisión designará unha persoa como voceira e moderadora. 
As comisións decidirán por si mesmas as metodoloxías e o número de sesión a desenvolver, 
comprometéndose a cumprir os prazos e obxectivos establecidos no plenario. 

3.    A COORDINACIÓN 
O GdT terá unha persoa encargada da súa coordinación. Inicialmente este labor será de-
sempeñado pola persoa que se responsabilizou de dinamizar os traballos de elaboración do 
programa electoral. A partir de decembro de 2015 será elexida polo plenario. 
De xeito ordinario, a persoa encargada da coordinación será renovada cada semestre. Ex-
traordinariamente, podería desempeñar esa tarefa durante dous semestres. A mesma per-
soa non poderá volver desempañar esta tarefa ata pasados dous anos dende a súa marcha. 
A persoa coordenadoras do GdT estará en contacto permanente co equipo de goberno do 
concello, apoiando o traballo da responsable da súa área. Tamén deberá estar en contacto 
coas comisións, en labores de seguemento e coordinación. 
Tamén se contará cun Grupo Motor integrado polas persoas coordinadoras das comisións, a 
persoa que fai a coordinación do GdT e a responsable de área de cultura do goberno. 

Outras estruturas asociadas: 
 

1.    AS MESAS SECTORIAIS 
No primeiro plenario propoñer o número, natureza e composición das mesas sectoriais asociadas á área 
de cultura. 
Nas mesas sectoriais estarán representadas de maneira permanente as asociacións profesionais, asocia-
cións de base, asociacións de usuarios e espectadores, colectivos de creadores con base na cidade e de 
maneira puntual participarán outros suxeitos culturais que se consideren de especial relevancia e intere-
se. 
A función das mesas sectorias é manter un contacto e diálogo estable co equipo de goberno a través da 
responsable de cada área, achegándolle demandas e documentación, respondendo dúbidas, etc. 
Haberá unha xuntaza ordinaria cada semestre. 

2.    OS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
Son grupos formados por veciños e veciñas de barrios e zonas rurais encargados de activar culturalmente 
o seu territorio e de desenvolver as metodoloxías de participación cidadá. 
Tamén servirán de nexo de unión entre a cidadanía e o equipo de goberno, achegando demandas e ne-
cesidades. 

3.    AS MESAS DE DIÁLOGO 
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Unha importante misión do equipo de goberno é actuar como mediador en temas e situacións de conflito 
que xurdan na cidade. A responsable de área no goberno, comprométese a convocar mesas de diálogo 
entre as partes implicadas, actuando como mediadora e poñendo todos os medios necesarios para a re-
solución do conflito. 

4.    O OBSERVATORIO DA CULTURA. 
No programa figura a creación do observatorio. Previo á súa constitución, dende o plenario debería pro-
poñerse un modelo. 
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