MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA –
ACORD MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE
VILA-SECA

ANTECEDENTS
Una de les raons de l'actual desafecció política a tots els nivells és la percepció
que té la ciutadania de no ser prou escoltada. Les actuacions que poden afectar
tota la població no s'han de dur a terme de manera unilateral des de la política.
Aquesta capacitat de decisió, a més, ha de ser bilateral, permetent que aquesta
mateixa ciutadania pugui aportar propostes per millorar la nostra societat o, en
aquest cas, el nostre poble.
Una democràcia participativa que busqui fomentar la implicació en la gestió
municipal per part de tothom, d'una manera cooperativa i a través de canals de
comunicació fluids, permet una gestió municipal activa i transparent, basada en
una idea de servei públic a la ciutadania.
Les festes, la cultura i l'activitat associativa són àmbits on és fonamental el foment
d’aquesta participació: enriqueix la vida del municipi, ajuda a preservar-ne els
elements festius i culturals propis, i promou el sentiment de pertinença.
Fins ara, la gestió de les activitats festives a Vila-seca s'ha vehiculat a través de la
Taula de Festes, que no és un organisme que tingui cap mena de formalització
política ni jurídica, on aquelles persones designades arbitràriament pel regidor de
festes han assessorat informalment sobre la programació festiva al municipi que,
en última instància, ha decidit el Regidor a càrrec de l'àrea de festes.

Atès que la participació ciutadana és un element enriquidor i que fomenta la
implicació de la gent en els processos de presa de decisions.
Atès que una major vinculació de la societat vila-secana en la gestió de les seves
activitats festives pot afavorir la creació de nous elements culturals i festius
nascuts des de la societat civil.
Atès que fins ara la tasca d'elaboració de la programació festiva al municipi no ha
recaigut en una comissió festiva creada políticament per a tal efecte i amb el
reconeixement institucional necessari.
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Atès que cal garantir la preservació d'aquells elements festius i culturals propis
del municipi, però també treballar per la generació de nou contingut per a les
festes, innovant i consolidant, per fer-les més properes al ciutadà i més
participatives.
Atès que a través de la Festa es fomenta el sentiment de pertinença al municipi.
Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Constituir la Comissió de Festes de Vila-seca.
Segon.- Encarregar als serveis tècnics municipals una proposta de Reglament de
Funcionament d’aquesta Comissió –que serà aprovat en Ple- d'acord amb els
següents criteris fonamentals:
1. Aquest Reglament ha de recollir les funcions pròpies de la Comissió de
Festes. Entre aquestes funcions hi constaran, com a mínim:
a. Canalitzar la participació dels diferents grups i entitats del municipi que la
conformen en el procés d'elaboració de la programació de les Festes Majors
i per a l'assessorament en la creació i desenvolupament d'activitats festives
al municipi, puntuals o periòdiques (tals com festes d'estiu, festes de Nadal,
Sant Isidre, festes infantils, etc.).
b. Ser coresponsable de la difusió dels actes festius municipals, així com
d'elaborar-ne els criteris de disseny, canalització i promoció.
c. Treballar per la preservació d'aquells elements festius i culturals propis del
municipi, amb especial atenció als elements del Seguici Tradicional.
d. Treballar per la generació de nou contingut per a les festes del municipi,
sempre d'acord amb els principis de respecte, diversitat, tradició i estima pel
territori.
e. Fomentar a través de la Festa el sentiment de pertinença al municipi.
2. Aquest Reglament ha de recollir la composició de la Comissió de Festes.
Aquesta composició garantirà la presència com a mínim del regidor/a de festes
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i dels tècnics de cultura. També la presència d'un representant de cadascuna
de les entitats de cultura popular presents en el Seguici Tradicional, d'un
representant de les entitats esportives i d'un representant del teixit musical del
municipi; a més dels representats que es considerin oportuns i que aquest
Reglament prevegi. La participació en aquesta Comissió no serà retribuïda.
3. Aquest Reglament ha de recollir el funcionament intern de la Comissió de
Festes i el seu mètode de finançament.
Tercer.- Que es reservi una partida pressupostària concreta i independent, a
banda del Patronat de Turisme, per tal de garantir el funcionament de la Comissió
de Festes.
Quart.- Trametre aquest acord a les entitats del municipi i fer-les-en partícips, així
com comunicar-ho als Grups Municipals i a la societat vila-secana.

Vila-seca, 16 de maig de 2016

Josep Forasté Casas
Portaveu

Robert Rodríguez Fibla
Portaveu adjunt
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