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CONCLUSIÓ SOBRE LA COMISSIÓ DE PROTOCOL. OCTUBRE 2012 
 
La Comissió de Protocol de la Festa Major (a partir d’ara simplement Comissió) és 
l’encarregada de vetllar per la qualitat, idoneïtat i correcta execució dels elements que 
participen en les cercaviles i actes tradicionals de la Festa Major, definits en el Protocol 

dels Balls i Entremesos participants en les cercaviles de la Festa Major de la Mare de 
Déu de les Neus, aprovat pel Ple Municipal.  
 
La Comissió és composada per 5 membres nomenats pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a proposta de la Junta de Portaveus del mateix Ajuntament. 
 
Pot optar a ser membre d’aquesta Comissió qualsevol ciutadà de Vilanova i la Geltrú, 
major de 18 anys, que presenti candidatura, mitjançant els mecanismes administratius 
que preveu el propi Ajuntament (Carpeta Ciutadana i/o Oficina d’Atenció Ciutadana). 
La candidatura ha de presentar el seu coneixement sobre la cultura popular de la 
nostra ciutat i forana i el perquè creu ser persona idònia per formar part de la comissió. 
  
Les candidatures són estudiades per la Junta de Portaveus i es valora principalment el 
coneixement de la festa per sobre d’altres consideracions. No és criteri determinant 
participar o haver participat en els balls o entremesos de la ciutat i sí el perfil més 
tècnic de la candidatura. Un cop estudiades les candidatures, i havent desestimat les 
no vàlides, la Junta de Portaveus les eleva al Ple municipal. El Ple municipal ratifica els 
5 membres de la Comissió escollits i la llista de membres suplents, formada per 
aquelles candidatures vàlides i no escollides i que és reservada per cobrir les baixes 
produïdes durant el mandat de la Comissió. El treball dels cinc membres de la 
Comissió és efectiu el següent dia de la ratificació. 
 
La durada del càrrec de membre de la Comissió és de 5 anys. En cas de dimissió, 
absència continuada o deixadesa en les seves tasques, un membre pot ser substituït 
per un altre candidat suplent.  
 
Dins les seves tasques, es demana a la Comissió que assessori a la regidoria de 
Cultura en tots aquells temes relacionats amb els actes i aspectes propis del tronc 
tradicional de la Festa Major.  
 
La Comissió es reuneix, almenys, un cop l’any per valorar el seguiment del Protocol i, 
sempre que ho consideri convenient, emetrà un informe que dirigirà a la regidoria de 
Cultura i als Pabordes (coordinadors de la Festa Major) amb les seves opinions i 
recomanacions respecte al Protocol de Festa Major. En cas de creure oportuna una 
modificació o ampliació del Protocol, es consensua entre la Comissió i la regidoria de 
Cultura i es presenta al Ple Municipal per la seva aprovació. 
 
La Comissió també ha d’atendre les sol·licituds d’incorporació de nous elements al 
Protocol, rebudes mitjançant instància per la regidoria de Cultura. Després del seu 
estudi, la Comissió resolt la petició que les eleva a la regidoria de Cultura per la seva 
comunicació al sol·licitant i, en cas de necessitat de modificació del Protocol, al Ple 
Municipal. Així mateix, la Comissió pot recomanar la retirada de qualsevol colla o 
element que deixi de tenir qualitat o idoneïtat requerides, o deixi de complir les 
característiques i recomanacions que s’esmenten en el Protocol.  
 
La Comissió de Protocol serà presentada als Pabordes en actiu, a efecte d’informar-los 
i coordinar-se amb ells en la vessant tradicional de la festa i perquè tinguin 
coneixement del Protocol de Festa Major que els afecten com a coordinadors dels 
actes de la Festa. 


