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REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTI-
CIPACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 

DISPOSICIONS PRELIMINARS 

A l’empara dels articles 18.1 b), 69 i concordants  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i els articles 62, 63 i 66.3.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’a-
bril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com
dels articles 107 a 110 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), es crea el Consell Municipal de
la Cavalcada de Reis com a òrgan de participació ciutadana sectorial en la matèria, sense perso-
nalitat jurídica ajustant-se el seu funcionament intern al següent articulat: 

DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I ÀMBIT 

Article 1. El Consell Municipal de la Cavalcada de Reis -en endavant el Consell- té l’objecte de
canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats en la gestió dels assumptes mu-
nicipals relacionats amb l'organització de la cavalcada de reis, així com  d’altres àmbits directa-
ment relacionats amb aquesta matèria. 

Article 2. El Consell té per finalitat recollir les diferents aportacions, propostes, suggeriments i
demandes dins del marc institucional, que es realitzin des de les diferents entitats municipals i
des de diferents sectors socials, per tal de millorar i fomentar les activitats relacionades amb la
matèria.

Aquest organisme té caràcter consultiu i en cap cas, no podrà substituir ni assumir competències
pròpies dels òrgans representatius. 

Article 3. Així mateix, li correspon al Consell assessorar i elevar propostes als òrgans municipals
competents en totes les matèries que l’Ajuntament li  consulti  mitjançant l’elaboració de dictà-
mens, informes i qualsevol altre tipus d’aportació que estigui al seu abast en la matèria. 

Els objectius del Consell són:
 

 Organitzar i col·laborar en la preparació i desenvolupament dels actes que envolten l’Ar-
ribada dels Patges Reials i la Cavalcada de Reis, amb la finalitat de potenciar-ne la seva
continuïtat. 

 Coordinar i vetllar el compliment de les programacions previstes.

 Impulsar i estimular la col·laboració de particulars, associacions i entitats locals en aquests 
actes.

 Qualsevol altra funció que es cregui interessant d’incorporar, si així ho decideix el Ple de 
l’Ajuntament a proposta del Consell o per iniciativa pròpia.
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Article 4. El domicili del Consell, s’estableix a la seu de l’Ajuntament, Plaça de la Vila, 1. 
Aquest domicili podrà ser modificat per acord del Ple Municipal, prèvia proposta del Consell. 

Article 5. Les activitats del Consell es desenvoluparan, amb caràcter general, dins del terme mu-
nicipal de Sant  Andreu de Llavaneres. 

ORGANITZACIÓ 

Article 6. El Consell  tindrà una composició entre 5 i 20 persones i estarà constituït pel següents
membres: 

A. President/a: Regidor/a delegat/ada competent en matèria de Cultura. 

B. Vice-president/a: un/a regidor/a proposat pel president/a.

C. Secretari: un funcionari municipal, amb veu però sense vot

D. Vocals:

 Un regidor/a o representant per cada grup polític amb representació municipal. En el
cas que hi hagi regidors no adscrits a cap grup municipal, aquests també seran mem-
bres.

 Persones col·laboradores en l’organització de la l’Arribada dels Patges Reials i/o la
Cavalcada de Reis que puguin assessorar al Consell, amb un màxim de 10.

Article 7. Els membres del Consell seran nomenats mitjançant resolució de l'Alcalde-President
de l'Ajuntament.

La proposta de vocals es farà:

 En el cas dels representants de cada grup polític, els propis grups, podent esser un
regidor o la persona que designin sense necessitat de tenir la condició d'electe.

 Les persones col·laboradores en l'organització de l’Arribada del Patges Reials i/o la
Cavalcada, per part dels col·laboradors/voluntaris.

Qualsevol membre del Consell pot plantejar l’entrada d’un nou vocal sempre i quan s’ajusti a al-
gun dels dos punts anteriors i,  sotmès el  tema a votació, obtingui una majoria absoluta dels
membres del Consell.

Article 8. El Consell podrà convidar a participar puntualment a les seves reunions i deliberaci-
ons, a qualsevol persona que per la seva trajectòria personal o professional, pugui assessorar el
Consell en la matèria.

Les reunions del Consell estaran obertes a la ciutadania sempre i quan els ciutadans ho sol·licitin
amb 7 (set) dies d’antel·lació i cap dels membres del Consell s’hi oposi.
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Article 9. Els vocals titulars que siguin membres electes cessaran, en tot cas, quan s’acabi el
mandat de la Corporació Municipal.

La durada del càrrec de la resta de vocals serà de quatre anys, podent ésser cessats per les se-
güents causes:

 Renúncia expressa o defunció

 Declaració d’incapacitat o inhabiltació per ostentar un càrrec públic per sentència judicial
ferma

 En el supòsit dels membres que ho siguin per raó del seu càrrec, cessaran quan perdin
aquesta condició

 Canvis en l’organització proposant

En el cas que la constitució per primer cop del Consell es produeixi menys de 6 mesos abans de
les eleccions municipals, només cessaran aquells membres que ho siguin pel seu càrrec polític.

FUNCIONAMENT 

Article 10. El Consell es reunirà, com a mínim, de forma ordinària cada sis mesos i celebrarà les
reunions extraordinàries que consideri necessàries. 

El Consell es considerarà reunit quan hi siguin presents un terç més un dels seus membres, amb
dret a vot amb un mínim de tres persones, i els acords seran presos per consens o, subsidiària-
ment, per majoria simple. En tot cas, serà necessària l’assistència del President i del Secretari o
de qui legalment els substitueixi.

Article 11. El Consell serà convocat pel President a iniciativa pròpia, o a petició d’una tercera
part dels seus membres. 

Les convocatòries seran notificades per correu electrònic als membres del Consell amb una an-
telació de set dies hàbils a la data prevista per a la reunió. Aquestes convocatòries aniran acom-
panyades per l’ordre del dia de la reunió a celebrar. 

Quedarà vàlidament constituït el Consell, quan, malgrat no haver-se complert els requisits for-
mals per a la seva convocatòria, estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per una-
nimitat. 

Article 12. El/La President/a dirigirà la sessió, i farà respectar l’ordre del dia fixat en la convoca-
tòria. 

Es podran tractar, per raó d’urgència, temes no relacionats a l’ordre del dia, quan així ho decidei-
xi el Consell per majoria absoluta dels seus membres.

Article 13. El Consell com a òrgan assessor i consultiu, efectuarà, dins l’àmbit de les seves com-
petències, les propostes que consideri oportunes a la Regidoria de Cultura, la qual si ho conside-
ra convenient les elevarà al Ple o a la Junta de Govern local, segons procedeixi. 

Article 14. El Consell es renovarà cada quatre anys o després de les eleccions municipals. En
cas de dimissió o cessament d’algun dels seus membres, el col·lectiu a qui representi haurà de
proveir el nomenament del nou titular en el termini màxim d’un mes. 
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