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CONCLUSIÓ SOBRE L’ELECCIÓ DE PABORDES. MAIG 2012 
 
 

Representants d’entitats i particulars poden optar a ser una de les 7 
persones organitzadores de la Festa Major 
 
 
Amb les modificacions incorporades pel 2013, qualsevol persona pot optar directament 
a ser organitzadora de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Tant particulars com 
representants d’entitats han de presentar la seva sol·licitud a través del web 
vilanova.cat o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, OAC, dins del termini establert de 
convocatòria. 
  
Arran del procés participatiu sobre el model d’organització i gestió de la Festa Major, 
iniciat durant el mes d’abril de 2012, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoca 
l’elecció dels Pabordes en un procés més transparent i obert, a través de la 
presentació de candidatures. Aquest model proposat és una prova pilot, un model 
d’impàs, que al comprovar la seva idoneïtat pel grup de treball format, s’aprova pel Ple 
Municipal, actualitzant el Reglament de Funcionament i Protocol. Pabordes de Festa 
Major. 
  
L’elecció dels 7 Pabordes es planteja de la següent manera: 
 
- 4 Pabordes representants de les entitats i associacions. Qualsevol entitat o 
associació registrada al Registre d’entitats de la ciutat pot presentar el seu candidat/da 
a Paborde i té un vot el dia de l’elecció de les candidatures d’entitats.  
 
- 3 Pabordes representants de la Ciutadania. Qualsevol ciutadà/ana major de 18 anys 
pot presentar la seva candidatura a Paborde.  
 
Un cop acabat el termini de presentació de candidatures, els 4 Pabordes representants 
de les entitats, són escollits per les mateixes entitats en un acte de votació de 
candidatures. Per assistir a aquest acte a votar, és necessari tramitar una sol·licitud de 
vot a través de Carpeta Ciutadana o de l’OAC. Les entitats o associacions que no 
hagin presentat candidatura també poden assistir a la votació i tenen dret a vot sempre 
que ho hagin sol·licitat. 
  
Per altra banda, els 3 Pabordes representants de la ciutadania són escollits per la 
Junta de Portaveus en funció del perfil expressat en les candidatures presentades.    
  
Des de ja fa quinze anys, l’estructura organitzativa de la Festa Major de la ciutat és en 
mans dels Pabordes de Festa Major, un grup de set ciutadans que, de forma 
desinteressada, dediquen el seu temps i el seu esforç en programar la Festa  de tots 
els vilanovins i vilanovines.  
  
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del mes de juliol ratifica els 
Pabordes escollits en ambdues votacions. Els set Pabordes prenen possessió de la 
seva responsabilitat en l’Acte de Presa de Procuració, que se celebra el 6 d’agost, i 
que està presidit per l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, moment en que els Pabordes 
anteriors cessen en el seu càrrec. 


