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REGLAMENT DEL CONSELL DE LA FESTA MAJOR  
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 
 
CAPÍTOL I 
 
OBJECTE 
 
ART. 1r.- El Consell de la Festa Major de Vilafranca del Penedès és un òrgan de 
participació sectorial de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per assessorar-lo, 
formular propostes i suggeriments, adoptar acords i portar a terme tasques 
determinades de gestió en les matèries relacionades amb la Festa Major de la vila. 
Aquest Consell es crea a l'empara d'allò que estableixen els articles 62 i següents del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril), i la seva creació deriva de les previsions del protocol de la Festa Major 
aprovat pel ple municipal el dia 17 d’octubre de 2006. 
 
 
 
CAPÍTOL II 
 
FUNCIONS 
 
ART. 2n.- Són funcions del Consell de la Festa Major: 
 
1. Protocol de la Festa Major 
 
1.1 Vetllar pel compliment del Protocol de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.  
 
1.2 Emetre dictàmens i propostes sobre els assumptes de la Festa Major no previstos 
expressament en el Protocol o que siguin d’interpretació dubtosa.  
 
1.3 Elaborar propostes per ampliar, modificar, matisar i interpretar el Protocol de la 
Festa Major de Vilafranca del Penedès que seran executades d’acord amb l’article 17è 
d’aquest reglament.  
 
1.4 Estudiar i valorar les propostes de modificació del Protocol de la Festa Major de 
Vilafranca del Penedès que arribin des de col·lectius, entitats, balls o particulars.  
 
2. Patrimoni material i immaterial de la Festa Majo r 
 
2.1 Promoure l’estudi del patrimoni material i immaterial de la Festa Major i fer-ne 
difusió. Vetllar perquè s’elaborin projectes de conservació, catalogació, recuperació i 
exposició del patrimoni festiu de la Festa Major.  
 
2.2 Assessorar a l’Ajuntament en la gestió del patrimoni material i immaterial de la 
Festa Major.  
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3. Funcionament de la vessant tradicional de la Fes ta Major 
 
3.1 Aportar criteris i propostes per millorar la dinàmica i el funcionament de la vessant 
tradicional de la Festa Major.  
 
3.2 Vetllar perquè s’hi incorporin les conseqüències dels resultats de la recerca 
històrica sobre els balls: danses, música, vestuari, etc., amb la finalitat que els balls 
esdevinguin encara més genuïns i arrelats al patrimoni festiu de la vila. 
 
 
CAPÍTOL III 
 
COMPOSICIÓ 
 
ART 3r. - Són membres del Consell de la Festa Major: 
 
President/a:  
  
Per delegació de l’alcaldia, el/la regidor/a competent en matèria de Cultura, o regidor/a 
en qui delegui en casos especials o de malaltia, absència o incapacitat. 
 
Vocals: 
  
Cinc persones proposades pels membres dels diferents balls de la Festa Major. 
Aquestes persones seran elegides en el si d’una assemblea formada per un/a 
representant de cada ball. Preferentment aquestes persones no seran balladors/es en 
actiu per afavorir que tinguin una visió més externa i objectiva de la festa i per 
fomentar que el grau de representació d’aquests cinc membres sigui el més ampli 
possible atenent els interessos del conjunt dels balls de la Festa Major. 
 
Una persona representant de la Coordinadora de Grallers de Vilafranca, nomenada 
per la mateixa Coordinadora. 
 
Una persona representant dels Falcons i de cada colla castellera local participant a la 
Festa Major.  
 
Tres persones que hauran de ser, preferentment, administradors/es de les tres 
darreres edicions de la Festa Major, proposades per les mateixes administracions de 
la Festa Major sortints. 
  
Cinc persones que tinguin coneixements del conjunt o d’alguns aspectes de la Festa 
Major de Vilafranca i/o d’assumptes relacionats amb la cultura popular, proposades per 
la resta de membres del Consell.  
 
Secretari/ària:  
 
El/la tècnic/a municipal responsable del Cicle Festiu de Vilafranca, o càrrec equivalent.  
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ART. 4t. -  Els nomenaments formals dels membres del Consell els fa l’alcalde o, per 
delegació, el/la regidor/a de Cultura, d’acord amb les propostes formulades. 
  
ART. 5è. - Els membres del Consell de la Festa Major escollits per entitats o col·lectius 
per formar-ne part no actuaran com a representants directes de les mateixes sinó que 
ho faran en el benefici general de la Festa Major i del seu patrimoni festiu. 
 
ART. 6è.- Els membres del Consell de la Festa Major mantindran un compromís de 
confidencialitat sobre els acords, debats, documents i reflexions que es desenvolupin a 
les reunions de treball. En cap cas es farà difusió dels mateixos fins que s’hagi 
consensuat com, quan i envers qui es fa pública una determinada informació.  
 
ART. 7è.- La composició del Consell de la Festa Major serà una informació pública i el 
nom dels membres estarà publicat a la pàgina web de l’Ajuntament. També s’informarà 
a la opinió pública de les renovacions per aquest mateix canal i també a través dels 
mitjans de comunicació.  
 
 
CAPÍTOL IV 
 
RENOVACIÓ 
 
ART. 8è. – Quant a la renovació de la composició del Consell, regiran les regles 
següents: 
 
a) La presidència s’associa al càrrec de regidor/a competent en matèria de Cultura, i la 

seva titularitat canviarà quan es produeixi un canvi de regidor/a. 
 
b) El/la secretari/ària s’associa al tècnic/a municipal que exerceixi les funcions de 

responsable del Cicle Festiu o equivalent. 
 
c) El/la representant de l’Administració renovarà cada any de manera que sempre 

formin part del Consell un Administrador/a de les tres darreres Festes Majors. La 
renovació es farà un cop s’hagi fet la valoració de la festa d’aquell any.   

 
d) Cada tres anys renovaran la meitat dels membres escollits pels balls, dels membres 

escollits per les entitats (Coordinadora de Grallers, Falcons i Colles castelleres 
locals participants a la Festa Major) i dels membres escollits per la resta. L’any 
següent renovaran la resta de membres de cada grup que no ho hagin fet l’any 
anterior.  

 
e) Les persones que formen el Consell de la Festa Major podran ser cessades i 

substituïdes en qualsevol moment a proposta de les mateixes entitats o grups que 
els ha escollit o nomenat.  
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CAPÍTOL V 
 
FUNCIONAMENT  
 
ART. 9è. - El Consell es reunirà ordinàriament com a mínim cada tres mesos  i també 
extraordinàriament quan ho decideixi la presidència per iniciativa pròpia o a proposta 
d’un terç dels seus membres. 
 
La convocatòria de sessions extraordinàries a instàncies de la presidència es 
comunicarà amb un màxim de vuit i un mínim de dos dies d’antelació als altres 
membres del Consell per tal que aquests puguin demanar que s’afegeixin altres 
assumptes a tractar en l’ordre del dia. Si la petició de sessió extraordinària la 
formalitzen un terç o més dels membres del Consell, caldrà expressar en la petició els 
assumptes que s’hagin de tractar, sense perjudici de la facultat de la presidència 
d’afegir-ne d’altres.  
 
Es podrà convidar a participar en les sessions del Consell, amb veu i sense vot, a 
persones expertes o de reconeguda vàlua dins del món de la cultura popular perquè 
argumentin i aportin rigor i certesa històrica als criteris o propostes del Consell. Si es 
creu convenient, també podran assistir a les sessions del Consell tècnics municipals, 
representants d’entitats o persones a títol individual que ho demanin per escrit al 
Servei de Cultura amb la finalitat que exposin el seu parer sobre assumptes específics.  
 
ART. 10è. - El Consell ordinari es convocarà per escrit pel president/a, notificat amb un 
mínim de vuit dies naturals d'antelació, adjuntant l'ordre del dia i tota la informació i 
documentació necessària. 
 
ART. 11è. -  En el període comprès entre la darrera reunió del Consell i la següent 
convocatòria de reunió tots els membres del Consell poden sol·licitar a la presidència 
la inclusió de punts a l'ordre del dia. 
 
ART. 12è. - La constitució del Consell serà vàlida  quan estiguin presents almenys la 
meitat més un dels seus membres amb dret de vot. En cas que no s’arribi al quòrum 
exigit, el/la president/a pot mantenir la reunió simplement com un recull d'opinions de 
representativitat limitada. És indispensable la presència del/de la president/a i del/ de 
la secretari/ària. 
 
ART. 13è. - Com a forma de treball es procurarà el consens, i s’entendrà que n’hi ha 
quan una proposta o dictamen susciti la unanimitat dels membres del Consell 
presents. Si no s’assoleix els consens es farà una votació que, en qualsevol cas 
necessitarà el vot favorable mínim de la majoria absoluta dels membres del Consell. 
Els empats els resoldrà el/la president/a amb un vot de qualitat. El/la secretari/ària del 
Consell tindrà veu però no vot.  
 
ART. 14è. - El/la secretari/ària del Consell aixecarà l'acta de les reunions, que se 
sotmetrà a la consideració en la sessió següent per a la seva deliberació i votació, i 
redactarà els informes, dictàmens i tota la documentació que sigui emesa pel Consell. 
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Un cop les actes de les reunions siguin aprovades i signades es faran arribar al/la 
secretari/ària d’Alcaldia perquè les trameti als portaveus dels grups municipals amb 
representació a l’Ajuntament.  
 
ART. 15è.- Es podran crear comissions de treball permanents o temporals, les quals 
hauran d’elevar les seves propostes al Consell per a la seva aprovació com a requisit 
de validesa. La seva composició i funcions serà l’acordada en cada cas pel Consell i 
actuarà com a secretari/ària la persona que la pròpia comissió elegeixi. Poden ser 
nomenades per a formar part de les comissions de treball persones que no formin part 
del Consell. 
 
Un membre de cada comissió de treball que pugui existir informarà al Ple del Consell 
en les seves sessions de l'estat en què es troben les qüestions puntuals o estudis 
encarregats a la comissió. 
 
 
EXECUCIÓ DELS ACORDS 
 
ART. 16è.- Els acords del Consell sobre les propostes de modificació del Protocol de 
la Festa Major hauran de ser debatuts i ratificats en el sí del Ple Municipal.   
 
ART. 17è.- Els acords del Consell que no impliquin una modificació del Protocol de la 
Festa Major es podran executar d’acord amb el Servei de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilafranca després d’haver-ne informat prèviament a totes les parts implicades.  
 
ART. 18è.- El Consell de la Festa Major podrà mantenir les reunions de treball que 
consideri oportunes amb els diferents agents que participen a la festa per tal de portar 
a terme els acords que s’han pres i els objectius que s’han fixat.  
 
ART. 19è.- El Consell de la Festa Major, a través del seu president/a, podrà sol·licitar 
reunions amb els portaveus municipals i amb l’alcalde/ssa per tractar temes d’especial 
rellevància o que impliquin una modificació del Protocol.  
 
ART. 20è.- Totes les propostes i acords de canvis que prengui el Consell sobre la 
Festa Major no afectaran  l’edició de l’any en què s’aprovin ( entenent l’any no com a 
natural sinó com al període comprès entre el 3 de setembre i el 28 d’agost, és a dir, 
entre una edició de la festa i la següent) llevat que els Administradors de la Festa 
Major de l’any considerin oportú executar la proposta de canvi i hi ha un ampli consens 
per avançar-ne l’aplicació.  
 
ART. 21è.- Les facultats del Consell no abastaran en cap cas aquelles decisions que 
d’acord amb el Protocol de la Festa Major s’atribueixen a l’Administració de la festa o a 
l’Ajuntament, sens perjudici de la possibilitat de formular les propostes i les 
recomanacions que es considerin adients. 
 
ART. 22è.- Un cop els Administradors siguin nomenats aquests assistiran a una reunió 
del Consell per tal que aquest els informi dels temes que s’estan treballant de cara la 
Festa Major.  
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ART. 23è. -  Per a tot allò que no estigui regulat per aquest Reglament, regiran de 
forma supletòria les normes d'organització i funcionament del ple municipal, 
establertes al Reglament Orgànic Municipal.  
 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
La modificació total o parcial d'aquest Reglament, així com la dissolució del Consell 
Municipal de la Festa Major, correspon al ple de l'Ajuntament. 
 
  
  
 
 
Vilafranca del Penedès,  maig de 2012. 


