
Reglament d’Organització i Protocol de les Festes d’Onda

Exposició de motius

En desplegament de l’autonomia municipal reconeguda per la Constitució, la Llei 7/1985, de
2 d’abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), en els seus articles 4.1.a) i
22.2.d), reconeix al municipi la potestat d’autoorganitzar-se i al Ple la competència per a
aprovar les normes que han de regir la seua organització i funcionament en funció de les
seues peculiaritats i necessitats, sempre que aquesta potestat s’exercisca dins dels límits
establits en l'esmentada Llei i en les Lleis dictades per la respectiva Comunitat Autònoma.

La  Constitució  en  el  seu  Títol  Preliminar  estableix  que  correspondrà  als  poders  públics
facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. 

En l’àmbit local, aquest principi ve reflectit en el Capítol IV del Títol V de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local on s’estableix que les corporacions locals
facilitaran  la  mas  àmplia  informació  sobre  la  seua  activitat  i  la  participació  de  tota  la
ciutadania  en la  vida local,  sense que en cap cas puguen menyscabar  les  facultats  de
decisió dels òrgans representatius regulats per la Llei.

L’Ajuntament  té  com a norma fomentar  la  participació  activa  dels/les  representants  dels
àmbits social, comercial, esportiu, cultural, entre altres, en aquest sentit, es va crear al seu
dia el reglament d’organització i protocol de la Fira d’Onda.

L’actual equip de govern entén que la normativa reguladora de les Festes requereix una
reforma  a  fi  d’ajustar-la  a  les  necessitats  actuals,  raó  per  la  qual  ha  creat  el  Consell
Municipal  de  Festes  i  regula  la  seua  participació  als  actes  públics  mitjançant  aquest
reglament, al igual que actualitza l'accés de les joves a la cort d’honor i xiquets i xiquetes a
la cort infantil.

Títol I

Consell Municipal de Festes

Article 1. Creació. 

1.  L'Ajuntament  d'Onda,  a  fi  d'interessar  la  col·laboració  popular,  democratitzant
l'organització de les festes d'àmbit local, i amb l'ànim de revitalitzar-les en el seu contingut, a
l'empara del que disposen els articles 18.1.b i 69.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, ha promogut la creació del Consell Municipal de festes.

2.  El  Consell  Municipal  de Festes  és  un  òrgan  col·legiat  que té  com a funció  principal
canalitzar la participació de la ciutadania d'Onda en l'organització, gestió i desenvolupament
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de les festes locals.

3. Dins del Consell Municipal de Festes existeix la figura de la Junta de Festes com a l'òrgan
de col·laboració i suport a les funcions d'organització i desenvolupament de les festes que
actuarà sota la dependència de la Presidència del Consell.

Article 2. Assistència als actes.

1. Els membres de la Junta de Festes assistiran, a tots els actes previstos en el Programa
que requerisquen la presència de les autoritats, per la seua importància o transcendència.

2. El president de la Junta de Festes, en absència de la Presidència del Consell Municipal
de Festes, exercirà de representant i acompanyant de la Reina en els actes on es requerisca
la seua presència.

2. Ocuparan en ells llocs adequats a la seua representació. En els actes oficials, la seua
presencia i vestimenta la marcarà el protocol municipal.

Títol II

La reina i dames de la Fira

Article 3. Presentació de candidates.

1. Totes les veïnes d'Onda que complisquen els 17-25 anys durant l'any corresponent tindran
dret a presentar, fins al 15 de juny, la seua candidatura a Dama, i de ser elegida, candidata a
Reina de la Fira.

2. Totes les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Associacions podran inscriure com a
Dama a una de les seues representants. En la mesura que es puga, es procurarà que els
nomenaments  siguen  fets  públics,  i  proclamades  les  Dames,  en  el  transcurs  d'actes,
patrocinats per cada Entitat,  en el seu cas, amb la dignitat i solemnitat adequades.

Article 4. Elecció.

1. Anualment, per sorteig públic, i en sessió del Ple de la Corporació Municipal, celebrada al
mes de juliol, s'elegirà, d'entre les candidates referides en l'article anterior, un màxim de nou
Dames de la Fira.

2. En el propi acte, d'entre les Dames, s'elegirà a la Reina de la Fira.

Article 5. Acompanyants. 

Cadascun dels col·lectius o entitats,  als que representen les elegides,  en el  seu cas, es
comprometen a brindar un acompanyant per a la seua Dama de la Fira. Igualment, en la
mesura de les seues possibilitats, a donar compliment al que ressenya l'article 3.2.

Article 6. Vacants.

La Reina de la Fira, cas de no cobrir-se el nombre de Dames previst, tindrà la facultat de
nomenar la Seua Cort d'Honor en nombre no major al de vacants existents, reduint-se, si no
n'hi ha, el nombre de Dames de la Fira, previst en l'article 4.1.

Article 7. Acte de proclamació de la Reina i Dames.

Dins del marc del Programa de Festes Patronals, en tot cas, s'inclourà l'Acte de Proclamació
de la Reina i les seues Dames de la Fira, que haurà de desenvolupar-se amb la solemnitat i
distincions correctes. 

Article 8. Assistència als actes.
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1. La Reina i les seues Dames assistiran, presidint-los, a tots els actes que previstos en el
Programa,  requerisquen  la  presència  de  les  autoritats,  per  la  seua  importància  o
transcendència.

2. Ocuparan en ells llocs preeminents i destacats, i se'ls tributarà, particularment a la Reina,
homenatge, guardant-los, en qualsevol cas, el respecte i les consideracions més altes. En
els actes oficials i quan ho marque el protocol, el vestit oficial serà el de llauradora adaptant-
se en la mesura del possible a l'original d'Onda.

Títol III

La reina i cort d’honor infantil

Article 9. Presentació de candidatures.

1. Existirà també una Reina i fins a vuit Dames Infantils, amb els seus acompanyants, que
representaran especialment a les xiquetes i xiquets d'Onda, entre l’alumnat de 3er i 4rt de
primaria.

2.  Es  designaran  Dames  Infantils,  per  cadascun  dels  Col·legis  existents  en  la  localitat,
procurant-se que en la seua designació s'observen sistemes d'elecció popular i democràtica
entre l'alumnat del Centre.

La candidata més votada en cada Col·legi serà elegida Dama de la Fira. Els altres llocs
vacants   s'elegiran  per  sorteig,  entre  la  resta  de  candidates  que  hagen  quedat  en  les
eleccions de cada Col·legi.

3. La Reina Infantil serà elegida per sorteig d'entre les pròpies Dames. 

4. Les Dames i acompanyats Infantils seran objecte de proclamació en cada Centre, en acte
apropiat  per  això  que  permeta  el  seu  coneixement  general  per  part  de  l'alumnat  i  el
rendiment de l'homenatge que mereixen.

5. La Reina, Dames i acompanyats Infantils seran així mateix proclamades en acte públic
especial, dins del Programa de les Festes Patronals.

6. La Reina, Dames i acompanyats Infantils, assistiran als actes que s´establisquen dins del
Programa, i especialment els que s'organitzen per als xiquets.

7. En estos actes se'ls reservarà lloc preeminent i se'ls tributarà un tracte exquisit i distingit.

Disposició derogatòria. 

A  la  entrada  en  vigor  d'aquest  Reglament  quedarà  derogat  el  anterior  Reglament
d'Organització i Protocol de les Festes d'Onda

Disposició final.

El present Reglament entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies, des de la
seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, romanent vigent fins
a la seua modificació o derogació.

**********
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