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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 463/2021/eAJT

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,

 
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta 
corresponent, el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 7 de juny de 2021, va adoptar 
l'acord següent: 

12. Cultura.
Número: 463/2021/eAJT.
 

APROVAR LES NORMES DE FUNCIONAMENT I PROTOCOL DE LA PABORDIA DE 
LA FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ
 

Relació de fets

1. La Festa Major de Vilanova i la Geltrú és una de les manifestacions tradicionals i 
populars més rellevant de la nostra ciutat i esdevé eina de cohesió social i de foment 
de la convivència. 

2. És la Festa de la ciutat i forma part del nostre patrimoni cultural, un patrimoni divers, 
valuós, que ens identifica i que cal preservar i garantir per assegurar la seva 
transmissió en les millors condicions. 

3. Des de l’any 1997, amb l’aprovació per part d’aquest Ple del document “Normes de 
Funcionament de la Comissió de Festes”, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 
establert la figura de les Pabordesses i Pabordes com la comissió ciutadana 
encarregada de l’organització de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus.

4. Des de la seva aprovació, aquest grup de set persones que han anat conformant  la 
Pabordia s’ha renovat, per tal que de forma desinteressada i altruista dediquin el seu 
temps, esforç i treball a programar i preparar la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. 

5. En data 4 d’abril de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Reglament de 
funcionament i protocol del Pabordes de la Festa Major.

6. Atès que la darrera modificació d’aquesta normativa es va aprovar en la sessió 
ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 8 de maig del 2017.

7. Atès que els canvis que van sorgint a la nostra societat fan necessària la revisió i 
adequació de les diferents normatives que regulen la nostra convivència. 

8. Vist l’informe favorable de la cap de Servei de Cultura. 
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Fonaments de dret

1. Vist allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, relatiu a les 
competències del municipi.

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

 

  

ACORD

PRIMER. APROVAR les “Normes de funcionament i protocol de la Pabordia de la Festa 
Major de Vilanova i la Geltrú” que s’adjunta a continuació:

Pabordia de la Festa Major

NORMES DE FUNCIONAMENT I PROTOCOL 2021

Índex
Preàmbul

1. Obligacions i prerrogatives de la Pabordia de la Festa Major

2. Sistema electiu de la Pabordia de la Festa Major

2.1. Estaments electors
2.2. Presentació de candidatures
2.3. Elecció de les tres Pabordesses i Pabordes representants d’entitats o associacions 

de cultura popular
2.4. Elecció de les quatre Pabordesses i Pabordes representants de la ciutadania
2.5. Presa de procuració
2.6. Incidències
2.7. Reelecció de Pabordesses i Pabordes

3. Relacions amb altres estaments

3.1. Equip tècnic de la Regidoria de Cultura
3.2. Confraria de Pabordesses i Pabordes 
3.3. Taula d'entitats de Festa Major

Annex 1. Calendari anual d’activitats de la Pabordia de la Festa Major

Preàmbul
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L’any 1997 el Ple municipal aprovà el document anomenat “NORMES DE 
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE FESTES”. En aquest document s’estableix la 
figura de les Pabordesses i Pabordes de Festa Major com la comissió ciutadana 
encarregada de l’organització de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus.

Aquest col·lectiu, que es renova cada any, està format per un grup de 7 ciutadanes i 
ciutadans que, de forma desinteressada, dediquen el seu temps i el seu esforç en 
programar la Festa  de tots els vilanovins i vilanovines.

El document present vol actualitzar i definir el procés pel qual es regeix el sistema electiu 
de la Pabordia de la Festa Major, les tasques que s’atribueixen a aquest col·lectiu i la 
seva dinàmica de funcionament. La darrera actualització del document es va aprovar en 
la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 8 de maig del 2017. 

1. Obligacions i prerrogatives de la Pabordia de la Festa Major

• Les Pabordesses i els Pabordes (la Pabordia) són els encarregats de dissenyar, 
organitzar i portar a terme tots els actes de la Festa Major, respectant el Protocol de 
Balls i Entremesos de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus, així com els 
convenis que les entitats que hi participen hagin pogut establir amb l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

• Per tal de fer-ho efectiu es coordinaran amb la Regidoria de Cultura i amb totes les 
entitats i associacions ciutadanes que sigui convenient.

• La Pabordia, sempre en coordinació amb la Regidoria de Cultura, gestionarà el 
pressupost que se li assigni, tot i que podrà captar recursos aliens, com ara 
esponsoritzacions i patrocinis.

• La Pabordia gestionarà, en coordinació amb la Regidoria de Cultura i com a part del 
pressupost, la venda i distribució dels productes promocionals i protocol·laris de la 
Festa Major.

• La Pabordia es coordinarà amb la Regidoria de Cultura per tot el referent a 
l’organització de la Festa Major, així com amb el Gabinet d’Alcaldia i Protocol per als 
actes institucionals i amb altres serveis i Regidories que siguin necessaris per portar a 
terme l’organització de la festa.

• La Pabordia es compromet, un cop finalitzada la seva representació, a lliurar a la 
Regidoria de Cultura una memòria de la seva gestió, així com un estat de comptes 
tancat. Es compromet, així mateix, a reunir-se amb les Pabordesses i els Pabordes 
entrants per tal de fer-los-hi la seva valoració de la Festa Major i assessorar-los en els 
temes organitzatius que creguin convenients.

• Les Pabordesses i els Pabordes vestiran de blanc en tots els actes institucionals de la 
Festa Major, demanaran a la ciutadania que ho facin pel Convit a la Festa i el dia 5 
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d’agost, dia de la Festa Major. Així mateix, faran la mateixa petició als regidors i 
regidores pel Convit a la Festa i l’Anada i sortida d’Ofici.

• La Pabordia participarà a l’entrada de regidores i regidors i Pabordes, prèviament al 
Convit a la Festa i en el mateix moment que la Corporació Municipal.

• La Pabordia participarà en les Cercaviles d’Anada i Sortida d’Ofici, així com en la de 
Renovació del Vot del Poble, en les quals portaran la medalla que se’ls hi lliurà el dia 
de la Presa de Procuració. El lloc que ocuparan en aquestes cercaviles és el que recull 
el Protocol de Balls i Entremesos.

• La Pabordia serà present i tindrà un lloc preeminent reservat en tots els actes 
institucionals de la Festa Major.

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a disposició de la Pabordia el pressupost, 
la infraestructura, els serveis i el personal tècnic necessaris per portar a terme els 
actes programats. També lliurarà la memòria i l’estat de comptes de l’any anterior a 
l’equip de Pabordes entrant.

2. Sistema electiu de la Pabordia de la Festa Major

L’elecció de les 7 Pabordesses i Pabordes es planteja de la següent manera:

1. Tres membres elegits entre les diferents associacions de cultura popular 
vinculades amb les cercaviles de la Festa Major que formen la Taula 
d'Associacions de Festa Major

2. Tres membres proposats per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú a la Junta de Portaveus. 

3. Un membre proposat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a la Junta de Portaveus i escollit entre les persones que presentin la seva 
candidatura a Pabordessa o Paborde. 

La proposta de les persones que compondran la Pabordia serà aprovada en sessió 
plenària. 

2.1. Estaments electors

El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú nomenarà les Pabordesses i els 
Pabordes atenent les propostes provinents dels estaments electors.

Existeixen dos  estaments electors:

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú escull  4 membres de la Pabordia, un d’ells 
entre les candidatures presentades directament per la ciutadania. El/la regidor/a 
de Cultura fa la proposta a la Junta de Portaveus i atenent el debat i el 
posicionament d’aquesta, porta a Ple la proposta per a la seva aprovació. 
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Aquest procediment regirà per a tots els casos i aspectes d’aquest Reglament que 
facin referència a la Junta de Portaveus i a l’aprovació dels nomenaments per part 
del Ple Municipal. 

• Les associacions de la cercavila de la Festa Major escullen els 3 membres de 
l’equip de Pabordesses i Pabordes de les candidatures presentades per part 
d’aquestes. Aquestes associacions formen la TAULA D´ASSOCIACIONS DE LA 
FESTA MAJOR. 

2.2 Presentació de candidatures

Els candidats i candidates que han de presentar la seva sol·licitud, ho faran a través 
dels canals i terminis que es defineixin a la convocatòria d’elecció de Pabordesses i 
Pabordes, que s’estableix anualment i que es difon per tots els mitjans de 
comunicació habituals de l’Ajuntament.

Un cop acabat el termini de presentació de candidatures, es procedeix a la seva 
elecció.

2.3 Elecció de les 3 Pabordesses i Pabordes representants d’entitats o 
associacions vinculades amb les cercaviles de Festa Major

Les tres persones Pabordes i Pabordesses representants de les entitats són 
escollides en una reunió especial de la Taula d'Associacions de Festa Major 
convocada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el 
lloc i hora decidits per la mateixa regidoria i el dia 15 de juliol com a data màxima.

La reunió serà convocada amb un únic punt de l’ordre del dia: Elecció de les 
Pabordesses i Pabordes de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, afegint l’any de 
mandat corresponent.

L’Agrupació de Balls Populars tindrà dos vots en el procés d’elecció de les 
Pabordesses i Pabordes que s’escullen entre les associacions de les cercaviles de 
Festa Major, per la seva aglutinació de nombrosos balls participants en les diferents 
cercaviles de Festa Major. 

L’assemblea és presidida pel regidor/a de Cultura de l’Ajuntament o la persona en qui 
delegui, i actuen com a secretari/ària i vocal les tècniques i els tècnics de la Regidoria 
de Cultura nomenats pel mateix regidor/a.

Es  procedeix a l’elecció  de les Pabordesses i Pabordes de la manera següent:

• Identificació de la representativitat dels diversos col·lectius presents a 
l’assemblea, per tal de consignar el número de vots existents. Només les 
persones representants que hagin confirmat la seva presència a la reunió 
prèviament a la Regidoria de Cultura i identificades, podran exercir el dret a 
vot, que serà secret. En cap cas es pot delegar el vot ni votar per correu.
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• Repartiment de butlletes de votació entre les persones votants.

• Presentació dels i les candidats/es i votació.

• Recollida de les butlletes de votació.

• Recompte i comunicació de resultats. 

• Signatura de l’acta de la reunió.

2.4 Elecció de les quatre Pabordesses i Pabordes representants de la ciutadania

Una vegada celebrat l’acte de votació de les entitats i escollits/ides les 4 Pabordesses 
i Pabordes, la Regidoria de Cultura presenta a la Junta de Portaveus la seva proposta 
de nomenament de 4 membres, per procedir a la seva aprovació per part del Ple 
municipal.
 
D’aquesta proposta de quatre persones, una d’elles sorgirà del procediment obert 
perquè la ciutadania presenti la seva candidatura a ser escollit Pabordessa o 
Paborde.

Completada la Pabordia, i un cop aprovada pel Ple Municipal, es farà pública pels 
mitjans de comunicació locals.

2.5 Presa de procuració

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del mes de juliol nomena el 
conjunt de membres de la Pabordia escollits en els diferents procediments.

Aquestes set persones escollides per organitzar la Festa Major prenen possessió de 
la seva responsabilitat en l’acte de Presa de Procuració, que se celebra el 6 d’agost 
de l’any en curs, dins dels actes de Festa Major i presidit per l’alcalde/essa de 
Vilanova i la Geltrú, acompanyat/ada del regidor/a de Cultura. En la presa de 
procuració, les Pabordesses i Pabordes en actiu cessen en el seu càrrec i passen a 
formar part de la Confraria de Pabordesses i Pabordes. 

En el transcurs d’aquest acte, les Pabordesses i els Pabordes entrants rebran la 
medalla i la insígnia que els acrediten com a tals.

2.6 Incidències

En el present reglament es preveuen els següents casos d‘incidència:

1. Quan a l’acte de votació de les entitats no siguin escollides les tres persones: El 
regidor/a de Cultura fa la proposta a la Junta de Portaveus per cobrir la plaça 
vacant a la Pabordia. Atenent el debat i el posicionament d’aquesta, porta a Ple la 
proposta per a la seva aprovació. 
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2. Quan es produeixi una dimissió o qualsevol altra circumstància que deixi una 
vacant abans de la Presa de Procuració:

El/la regidor/a de Cultura fa la proposta a la Junta de Portaveus per cobrir la 
Pabordia. Atenent el debat i el posicionament d’aquesta, porta a Ple la proposta 
per a la seva aprovació. 

3. Quan es produeixi una dimissió o qualsevol altra circumstància que deixi una 
vacant després de la Presa de Procuració:
El/la regidor/a de Cultura farà una valoració sobre la necessitat de cobrir o no la 
vacant de la Pabordia, atesos els diferents moments en què es pot produir una 
situació d’aquestes característiques, i posteriorment informarà a la Junta de 
Portaveus.

Qualsevol altra incidència no contemplada en el present reglament, ja sigui en el 
procediment d’elecció, nomenament de procuració de les set Pabordesses i 
Pabordes, o qualsevol altra incidència que es doni en el transcurs de la seva tasca, 
serà resolta pel regidor/a de Cultura, informant-ne la Junta de Portaveus.

2.7 Reelecció de les Pabordesses i els Pabordes

Les persones nomenades com a Pabordes/esses, no podran tornar a presentar 
candidatura ni ser escollits fins passats cinc anys, com a mínim, des del seu 
nomenament efectiu com a Pabordesses i Pabordes en un Ple municipal.

3. Relacions amb altres estaments
3.1. Equip tècnic de la Regidoria de Cultura

La Regidoria de Cultura designarà les tècniques i tècnics necessàries per a 
assessorar i acompanyar la Pabordia en temes referents a infraestructures, serveis 
municipals, equipaments, contractes, etc.

 
3.2. Confraria de Pabordesses i Pabordes

Està formada per totes les persones que han exercit el càrrec de Pabordesses i 
Pabordes. La seva funció és assessorar la Regidoria de Cultura o l’equip de 
Pabordesses i Pabordes en funcions, en qualsevol aspecte organitzatiu de la Festa 
Major, cada cop que se’ls requereixi. Amb aquest objectiu d’assessorament es 
reuniran, com a mínim, un cop l’any, als voltants de la data del 29 de setembre, dia de 
sant Miquel, patró de les Pabordesses i Pabordes.

3.3. Taula d'associacions de Festa Major

Assessorarà la Pabordia en tots aquells temes relacionats amb els actes i aspectes 
propis del tronc tradicional de la Festa Major i els dos equips mantindran una reunió 
presencial a l’inici del mandat. 
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Annex 1. Calendari anual d’activitats de la Pabordia de la Festa Major

MAIG-JUNY (any anterior a la vigència)
Convocatòria i presentació de candidatures.

JULIOL (any anterior a la vigència)
- Votació de les candidatures i elecció de les 7 Pabordesses i  Pabordes.

- Nomenament pel Ple Municipal.

- Trobada de presentació i benvinguda entre les 7 Pabordesses i Pabordes escollits i la 
Regidoria de Cultura.

AGOST (any anterior a la vigència) 
Participació a l’acte:

6 agost 21 h Presa de procuració de les Pabordesses i 
Pabordes

SETEMBRE (a partir del nomenament)
Als voltants del dia 29 de setembre, dia de sant Miquel, patró de la Pabordia, es 
convoquen totes les promocions de Pabordes i Pabordesses a una trobada que presideix 
l’alcalde/essa o en qui delegui.

Després d’aquest dia, les Pabordesses i els Pabordes entrants es poden començar a 
trobar per començar la feina de planificació.

A partir del mes de setembre o octubre els tècnics i les tècniques han de fer reunions 
periòdiques amb la Pabordia per tal d’assessorar-los adequadament.

AGOST (durant l’any de vigència)
Durant la Festa Major, les Pabordesses i els Pabordes han d’assistir a la majoria d’actes 
de la Festa Major i institucionalment han d’assistir a:

Convit a la Festa i dotze morterets4 agost
Passada de Balls populars
Cercavila d’Anada a Ofici
Cercavila de Sortida d’Ofici
Exhibició de Balls populars
Cercavila del Vot del poble

5 agost

Vot del poble
6 agost Presa de procuració de les Pabordesses i 

Pabordes
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SEGON. PUBLICAR les “Normes de funcionament i protocol de la Pabordia de la Festa 
Major de Vilanova i la Geltrú” al web municipal. 

TERCER. Peu de recurs
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació presumpta del recurs.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
 

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del 
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de 
l'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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