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Preàmbul 
 
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 dels 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 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 del Pabordes de la Festa Major, les tasques que s’atribueixen a aquest 
col·lectiu i la seva dinàmica de funcionament. 
 
 
1. Obligacions i prerrogatives dels Pabordes de la Festa Major 
 
- Els Pabordes 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. 
 
- Els Pabordes, sempre amb coordinació amb la Regidoria de Cultura, gestionaran els 
pressupost que se’ls hi assigni des de la mateixa, tot i que podran captar recursos 
aliens, com ara esponsoritzacions i patrocinis. 
 
- Els Pabordes gestionaran, amb 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. 
 
- Els Pabordes es coordinaran 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 pels 
actes institucionals i amb altres serveis Regidories que siguin necessàries per portar a 
terme l’organització de la festa. 
 
- Els Pabordes es comprometen un cop finalitzat el seu mandat a lliurar a la regidoria 
de Cultura una memòria de la seva gestió, així com un estat de comptes tancat. Es 
comprometen, així mateix, a reunir-se amb els Pabordes entrants per tal de fer-los-hi 
saber la seva valoració de la Festa Major i assessorar-los en els temes organitzatius 
que creguin convenients. 
- Els Pabordes vestiran de blanc a tots els actes institucionals de la Festa Major, 
demanaran als ciutadans que ho facin pel Convit a la Festa i el dia 5 d’agost, Festa 
Major, també ho sol·licitaran als regidors i regidores pel Convit a la Festa i l’Anada i 
sortida d’Ofici. 
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- Els Pabordes participaran a l’entrada de regidors i Pabordes, prèviament al Convit a 
la Festa i en el mateix moment que la Corporació Municipal. 
 
- Els Pabordes participaran 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. 
 
- Els Pabordes seran presents i tindran un lloc preeminent reservat en tots els actes 
institucionals de la Festa Major. 
 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a disposició dels Pabordes, 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 dels Pabordes de la Festa Major 
 
Arran del procés participatiu sobre el model d’organització i gestió de la Festa Major, 
iniciat durant el mes d’abril de 2012 i finalitzat el mes de juliol de 2014, es conclou una 
modificació en l’elecció dels Pabordes, respecte el definit al 1997, i el transforma en un 
procés més transparent i obert, a través de la presentació de candidatures.  
 
Amb les modificacions incorporades en el present document i realitzades, com a prova 
pilot, per escollir els Pabordes 2013 i 2014, qualsevol persona pot optar directament a 
ser organitzadora de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Tant particulars com 
representants d’entitats. 
 
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/a a Paborde.  
  
- 3 Pabordes representants de la Ciutadania. Qualsevol ciutadà/ana major de 18 
anys pot presentar la seva candidatura a Paborde.  

  
  

2.1Estaments electors 
 
Existeixen dos estaments electors: 
 
- Les associacions i entitats inscrites al Registre d’Entitats Municipal (REM) de 
Vilanova i la Geltrú: escull els 4 membres de l’equip de pabordes de les 
candidatures presentades per part de les entitats o associacions 
 
- La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: escull els 3 
restants de les candidatures presentades per part dels ciutadans particulars. 
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2.2 Presentació de candidatures 
 
Els candidats han de presentar la seva sol·licitud a través dels canals i terminis que 
es defineixi a la convocatòria d’elecció de pabordes, que s’estableixi 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 dels 4 pabordes representants d’entitats o associacions 
 
Els 4 Pabordes representants de les entitats son escollits en un acte obert de 
votació de candidatures. Qualsevol entitat registrada al REM, hagi presentat o no 
algun representant a ser paborde té dret a vot, però cal que tramiti una sol·licitud de 
vot a través dels canals definits a la convocatòria d’eleccions de Pabordes.  
 
L’assemblea és convocada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament en lloc i 
hora decidits per la mateixa regidoria i el 15 de juliol com a data màxima. 
 
Es convoquen tots els col·lectius i entitats que hagin sol·licitat exercir el seu dret a 
vot, amb únic punt de l’ordre del dia: Elecció dels Pabordes de la Festa Major de 
Vilanova i la Geltrú, afegint l’any de mandat corresponent. 
 
L’assembla és presidida pel regidor/a de cultura de l’Ajuntament o la persona a qui 
delegui i actuen com a secretari i vocal els tècnics de la regidoria de Cultura 
anomenats pel mateix regidor/a. 
 
Iniciat l’acte de votació, es procedeix a l’elecció dels Pabordes de la manera 
següent: 
 
- Identificació dels representants dels diversos col·lectius presents a l’assemblea 
per tal de consignar el número de vots existents. Només els representants inscrits 
prèviament i identificats podran exercir el dret a vot, que serà secret. En cap cas es 
pot delegar el vot ni votar per correu. 
- Repartiment de butlletes de votació entre els votants 
- Presentació dels candidats i votació 
- Recollida de les butlletes de votació 
- Recompte i comunicació de resultats  
- Signatura de l’acta de l’assemblea 
 
 
2.4 Elecció dels 3 pabordes representants de la ciutadania 
Els 3 Pabordes representants de la ciutadania són escollits per la Junta de 
Portaveus en funció del perfil expressat en les candidatures presentades.    
 
Una vegada celebrat l’acte de votació de les entitats i escollits 4 Pabordes, 
s’entrega un dossier a la Junta de portaveus amb les candidatures presentades, 
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per part dels ciutadans. La Junta de Portaveus les estudia i escull els 3 Pabordes 
restants per formar l’equip de Pabordes de Festa Major. 
Completat l’equip de Pabordes es fa públic pels mitjans de comunicació locals i 
s’han de presentar i aprovar les candidatures en un Ple municipal. 
 
 
2.5 Presa de procuració 
 
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del mes de juliol nomena 
els Pabordes escollits en ambdues votacions. 
 
Els set Pabordes escollits 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/ssa de 
Vilanova i la Geltrú. En la presa de procuració, els Pabordes en actiu cessen en el 
seu càrrec. 
 
En el transcurs d’aquest acte els Pabordes entrants rebran la medalla i la insígnia 
que els acrediten com a Pabordes. 
 
 
2.6 Incidències 
 
En el present reglament es preveuen els següents casos d‘incidència: 
 
- que a l’acte de votació de les entitats no siguin escollits els 4 Pabordes: 
En aquest cas, la Junta de portaveus escull els 3 pabordes representants de la 
ciutadania que estan previstos en aquest reglament i, a més, els que siguin 
necessaris fins a completar l’equip de 7 pabordes. Els  triarà de totes les 
candidatures presentades. 
 
- que en la votació de la junta de portaveus no siguin escollits els pabordes que 
completen l’equip: 
La Junta de portaveus estudia les candidatures presentades pels representants de 
les entitats i que no han estat escollides en la seva votació. Si ho creu convenient 
les accepta i les sotmet a votació, sinó deixa el lloc vacant. 
 
- que en les votacions dels dos estaments electors no s’hagin pogut triar els 7 
pabordes: 
És el regidor/a de cultura que anomena els membres que falten, triant 
preferiblement persones provinents dels col·lectius dels estaments on hi ha la 
vacant. 
 
- que es produeixi una dimissió o qualsevol altra circumstància que deixi una 
vacant abans de la Presa de Procuració: 
És el regidor/a de cultura que anomena la persona que ha de cobrir la vacant. 
 
- que es produeixi una dimissió o qualsevol altra circumstància que deixi una 
vacant després de la Presa de Procuració: 
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No és substituït i la regidoria de Cultura cobreix les mancances i vetlla pel bon 
funcionament de la Festa Major. 
 
Qualsevol altra incidència no contemplada en el present reglament, ja sigui en el 
procediment d’elecció, nomenament o de procuració dels 7 Pabordes, serà resolta 
pel regidor/a de cultura. 
 
 
2.7 Reelecció dels Pabordes 
 
Els Pabordes nomenats, no podran tornar presentar candidatura ni ser escollits fins 
passat cinc anys, com a mínim, des del seu nomenament efectiu com a Pabordes 
en un Ple municipal. 

 
 
3. Relacions amb altres estaments 
 
3.1 Equip tècnic de la Regidoria de Cultura 
 
La regidoria de Cultura designarà als tècnics necessaris de la regidoria amb les 
funcions de fer d’enllaç amb l’Ajuntament i per tal d’assessorar i acompanyar als 
Pabordes en temes referents a infraestructures, serveis municipals, equipaments, 
contractes, etc. 
 
3.2 Confraria de Pabordes 
 
Es formada per totes les persones que han exercit el càrrec de Paborde. La seva 
funció és assessorar a la regidoria de Cultura o a l’equip de 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 dels pabordes. 
 
3.3 Comissió de Protocol de la Festa Major 
 
Assessorarà als pabordes en tots aquells temes relacionats amb els actes i aspectes 
propis del tronc tradicional de la Festa Major i es trobaran amb els pabordes a l’inici del 
mandat.  
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Annex 1. Calendari anual d’activitats dels Pabordes 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 dels 7 pabordes. 
- Nomenament pel Ple Municipal 
- Trobada de presentació i benvinguda entre els 7 pabordes escollits i la regidoria de 
Cultura 
 
 
AGOST (any anterior a la vigència) 
Participació a l’acte: 
 

6 agost 21 h Presa de procuració dels Pabordes 
 
 
SETEMBRE (a partir del nomenament) 
Als voltants del dia 29 de setembre, dia de Sant Miquel, patró dels Pabordes, es 
convoca a totes les promocions de Pabordes a una trobada que presideix l’alcalde/ssa 
o qui delegui. 
 
Després d’aquest dia els pabordes entrants es poden començar a trobar per començar 
la feina de planificació. 
 
A partir del mes de setembre o octubre els tècnics han de fer reunions periòdiques 
amb els Pabordes per tal d’assessorar-los adequadament. 
 
 
AGOST (durant l’any de vigència) 
Durant la Festa Major, els Pabordes han d’assistir a la majoria d’actes possibles, però 
institucionalment han d’assistir a: 
 

Convit a la Festa i dotze morterets 4 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 dels Pabordes 

 
 
 
 


