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PREÀMBUL
És propòsit d’aquests estatuts possibilitar que les festes estiguen gestionades
directament per les dones i els homes que les fan possibles amb
independència de qualsevol altre condicionant, així com garantir el respecte
als actes que tradicionalment honoren els patrons de Vila-real, Sant Pasqual
Baylón i la Mare de Déu de Gràcia, així com la seua continuïtat per damunt de
qualsevol consideració.
D’altra banda i considerant que les festes, com qualsevol manifestació
ciutadana, són responsabilitat de l’Ajuntament, es constitueix la Gestora de
Festes de la qual s’estableixen els següents estatuts:

TÍTOL I
NATURALESA I FUNCIONS
Article 1.-Promoure, fomentar, programar, organitzar, executar i controlar
amb total autonomia les festes de Sant Pasqual al mes de maig i les festes de
la Mare de Déu de Gràcia al mes de setembre a la ciutat de Vila-real.
Article 2.- Col·laborar, quan estiga requerit a tal efecte, en la celebració
d’altres festes que s’organitzen a la ciutat per associacions, entitats, etc.,
sempre que tinguen caràcter públic i gratuït.
Article 3.- La Gestora de Festes no té personalitat jurídica pròpia; és per
això, que farà servir per delegació la personalitat jurídica pública de
l’Ajuntament.
Article 4.- El domicili de la Gestora de Festes serà cedit per l’Ajuntament de
Vila-real.
Article 5.- El valencià és la llengua pròpia de la Gestora de Festes i de les
festes de Vila-real, sense perjudici del que marquen les lleis sobre la seua
cooficialitat amb el castellà.

TÍTOL II
ÒRGANS DE LA GESTORA DE FESTES
Article 6.- La Gestora de Festes està constituïda pel Consell Rector,
l’Assemblea i la Junta de Festes.
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CAPÍTOL 1 .- EL CONSELL RECTOR
Article 7.- El Consell Rector està format per l’alcalde, que serà el seu
president, i pels regidors dels grups polítics que formen la corporació
municipal, en nombre màxim de 7 membres, d’acord amb els percentatges de
representació en aquesta.
L’alcalde podrà delegar les funcions de president en un regidor, si així ho
considera oportú.
Article 8.- El Consell Rector té la funció de tutelar les actuacions de la Junta
de Festes i vetllar pel compliment i respecte dels estatuts de la Gestora de
Festes.
Article 9.- Nomenar per a la Presidència de la Junta de Festes el candidat o la
candidata elegit per l’Assemblea.
Article 10.- El Consell Rector es reserva el dret d’intervenir la Junta de
Festes i totes les seues atribucions en cas d’incompliment dels estatuts per
part d’aquesta.
Article 11.- Seran funcions de la Presidència del Consell Rector:
a.- Coordinar la relació entre l’Assemblea, la Junta de Festes i la
corporació municipal.
b.- Donar validesa a les despeses emeses per la Junta de Festes en nom
de l’Ajuntament de Vila-real.

CAPÍTOL 2.- L’ASSEMBLEA
Article 12.- L’Assemblea està integrada per la corporació municipal en
representació dels veïns i les veïnes de Vila-real, les penyes degudament
inscrites en la Comissió de Penyes i les associacions de l’àmbit de la festa,
entenent com a tals:
a.- Aquelles que hagen organitzat i participat en actes tradicionals de
les festes de caràcter públic i gratuït.
b.- Aquelles que tinguen una continuïtat d’almenys 3 anys en la seua
participació en la programació de les festes.
Article 13.- L’Assemblea de la Gestora de Festes estarà formada per 65
membres distribuïts de la següent manera: 21 (el 32%) de la corporació
municipal en representació dels veïns i veïnes de Vila-real, 29 (el 44,5%) en
representació de les penyes de la Comissió de Penyes, 10 (el 15%) en
representació de les associacions de l’àmbit de la festa i les 5 (el 7,5%)
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anteriors reines de la ciutat, que podran delegar en alguna dama de la seua
cort d’honor.
El nombre total dels membres de l’Assemblea variarà d’acord amb la
composició de la corporació municipal o del cens de penyes o d’associacions,
mantenint en tot cas els percentatges establerts.
Article 14.- Cada sector amb dret de representació en l’Assemblea triarà per
cadascuna de les entitats que el componen un representant. Els representants
escollits en cadascuna de les entitats tindran la consideració d’avaladors. Els
membres de la corporació municipal seran membres de fet de l’Assemblea.
Aquelles entitats que reunesquen les condicions per a presentar-se per més
d’un sector sols podran optar per un d’ells.
Article 15.- L’elecció de representants s’ajustarà al procediment i calendari
següents:
a.- Abans de cada procés electoral, la Comissió de Penyes elaborarà un
cens de totes aquelles penyes amb dret a aval i la Junta de Festes
elaborarà un cens de les associacions de l’àmbit de la festa amb dret a
aval d’acord amb els criteris esmentats en l’article 12. Cap membre de
la corporació municipal podrà formar part de les candidatures
presentades.
b.- L’any en què corresponga la renovació ordinària de la Junta de
Festes, les entitats degudament integrades en cadascun dels sectors
amb dret de representació en l’Assemblea designaran un representant
(avalador o avaladora). Aquelles entitats que, amb la convocatòria
prèvia per part de la Junta de Festes, no presenten en temps ni forma
el seu representant, no podran exercir el seu dret de participació en la
convocatòria en curs.
c.- Una vegada escollits els representants, cadascuna de les entitats en
comunicarà les dades a la Secretaria de la Junta de Festes abans del
dia 30 de maig.
d.- Al mes de setembre els representants de cada sector,
independentment els uns dels altres, seran convocats en dia, lloc i hora
que determinarà la Junta de Festes, per a exercir el dret de vot per a
escollir els representants que li pertoquen. Aquests tindran la
consideració d’assembleistes. La mesa electoral estarà constituïda per
un dels presidents de les comissions que constitueixen la Junta de
Festes i pel secretari d’aquesta.
e.- Cada representant assenyalarà fins a cinc candidats en la
corresponent papereta de votació.
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f.- Finalitzada la votació, s’ordenaran els membres de la candidatura
per vots obtinguts i els que estiguen dins del nombre de representants
que pertoquen a cadascun dels sectors seran nomenats assembleistes.
En cas d’empat, s’elegirà per sorteig, amb avís previ als representants
afectats per l’empat.
Article 16.- Aquests assembleistes elegiran i podran ser elegits per a formar
la Junta de Festes.
Article 17.- Els assembleistes que siguen elegits per la Junta de Festes per ser
part d’alguna llista mantindran el seu estatus d’assembleista.
Article 18.- Les eleccions en període ordinari es realitzaran al mes d’octubre.
Article 19.- La candidatura a la presidència de la Junta de Festes elaborarà la
seua llista amb el cap de la candidatura, un mínim de 8 avaladors de penyes,
un mínim de 5 avaladors d’associacions de l’àmbit de la festa i 2 proposats
per a formar la Comissió del Bou i un màxim de 5 de lliure designació pel cap
de la candidatura, amb un total de 21. A més a més, hi inclourà com a
suplents un representant de cadascun dels sectors. El cap de candidatura
haurà d’estar empadronat a Vila-real i tots els membres de la Junta de
Festes, que formen part d’ella en representació d’alguna entitat, hauran de
seguir formant part d’aquesta durant tota la legislatura.
Article 20.- Reunida l’Assemblea en el lloc, dia i hora que es determine, es
constituirà una mesa d’edat, constituïda pel membre de major edat, que
actuarà com a president i el membre de menor edat, que actuarà com a
secretari.
Article 21.- Una vegada constituïda la mesa d’edat, s’iniciarà la votació
secreta per a escollir, entre les llistes presentades, la Presidència i els
membres de la Junta de Festes. Una vegada realitzada l’elecció, es proposarà
la candidatura guanyadora al Consell Rector per al seu nomenament.

CAPÍTOL 3 .- LA JUNTA DE FESTES
Article 22.- La Junta de Festes estarà formada per 23 (vint-i-tres) membres:
a.- 21 (vint-i-un) provinents de la candidatura.
b.- 2 (dos) provinents de la Junta de la Comissió de Penyes, que seran
el seu president i el seu secretari.
Article 23.- La Junta de Festes una vegada constituïda nomenarà un
vicepresident o vicepresidenta.
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Article 24.- La Junta de Festes disposarà, per al seu funcionament, de les
comissions de treball següents: Comissió de Protocol, Comissió d’Espectacles,
Comissió de Cultura i Esports, Comissió d’Actes Taurins i Comissió Econòmica.
a.- Serà competència de la Comissió de Protocol la planificació,
l’organització i el desenvolupament dels actes que o bé per la
participació de les autoritats municipals, provincials o autonòmiques, o
bé per la seua magnitud en participació ciutadana així ho
requeresquen.
b.- Serà competència de la Comissió d’Espectacles la contractació,
l’organització i el desenvolupament de les actuacions musicals de les
festes de maig i setembre, així com de qualsevol altra actuació que per
les seues característiques ho requeresca.
c.- Serà competència de la Comissió de Cultura i Esports la planificació,
l’organització i el desenvolupament dels actes i les manifestacions
culturals i esportives en les festes de maig i setembre.
d.- Serà competència de la Comissió d’Actes Taurins la contractació,
l’organització i el desenvolupament dels actes taurins juntament amb
la Comissió del Bou de Vila-real.
e.- Serà competència de la Comissió Econòmica, juntament amb el
president de la Junta de Festes, la planificació, l’elaboració, l’execució
i el control del pressupost de les festes, tant de maig com de setembre,
la recopilació i el control de les factures i l’elaboració de la memòria
econòmica una vegada finalitzades les festes.
Article 25.- Cadascuna de les comissions tindrà un president que coordinarà
el treball d’aquesta i informarà el president de la Junta de Festes o la Junta
de Festes.
Article 26.- Tots els membres de la Junta de Festes, a excepció del president,
del vicepresident i del secretari, s’integraran en alguna de les comissions.
Article 27.- La Junta de Festes nomenarà un secretari.
Article 28.- La Junta de Festes elaborarà, d’acord amb les disponibilitats
econòmiques, un pressupost per a les festes.
Article 29.- La Junta de Festes elaborarà el programa de les festes.
Article 30.- La duració del mandat dels membres de la Junta de Festes serà
de 3 anys, sense perjudici que puguen ser reelegits amb un màxim de tres
mandats consecutius amb el mateix cap de candidatura.
Art 31.- La Junta de Festes convocarà en el seu moment les eleccions per a la
renovació d’aquesta.
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Article 32.- Serà competència del president:
a.- Representar la Junta de Festes davant l’Ajuntament, del Consell
Rector, de l’Assemblea i davant de qualsevol altra institució pública o
privada.
b.- Convocar i presidir la Junta de Festes, dirigir els debats i dirimir els
empats de les votacions amb vot de qualitat.
c.- Complir i fer complir a tots els membres de la Junta de Festes i dels
serveis dependents d’aquesta totes les normes que siguen aplicables i
els acords adoptats en la Junta de Festes per tal de complir les
finalitats de la Gestora de Festes.
d.- Dirigir l’organització dels serveis que depenguen de la Junta de
Festes i dels actes que aquesta realitze.
e.- Decidir, en els casos imprevistos i urgents, aquells assumptes que
siguen competència de la Junta de Festes, tot informant-la al més aviat
possible.
f.- Ordenar els pagaments.
Article 33.- El president podrà delegar, en tot o en part, les atribucions que li
corresponga exercir, segons el que preveu l’article 32, en el vicepresident i en
els altres membres de la Junta de Festes.
Article 34.- Serà competència del vicepresident:
a.- Exercir com a portaveu de la Junta de Festes.
b.- Coordinar amb els presidents de les comissions l’activitat de la
Junta de Festes.
c.- Substituir el president en els casos d’absència, vacant o malaltia.
d.- Qualsevol altra funció encomanada o delegada pel president o per
la Junta de Festes.
Article 35.- El secretari actuarà sota la direcció del president i les seues
funcions seran:
a.- Cursar les convocatòries de l’Assemblea i de la Junta de Festes,
acompanyades de l’ordre del dia corresponent.
b.- Tenir a disposició dels membres de l’òrgan col·legiat convocat els
expedients inclosos en l’ordre del dia, des del moment en què s’haja
repartit la convocatòria fins a la celebració de la sessió.
c.- Donar lectura a les propostes d’acord que figuren en els expedients.
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d.- Redactar les actes de les sessions de la Junta de Festes i signar-les
juntament amb el president.
e.- Portar i custodiar els llibres d’actes de la Junta de Festes que
podran conformar-se mitjançant la recopilació de folis mecanografiats i
numerats correlativament.
f.- Dirigir els procediments amb la incoació de l’expedient
corresponent, per a resoldre els assumptes que hi calguen.
g.- Ordenar i custodiar la documentació de la Junta de Festes.
h.- Lliurar les certificacions dels acords adoptats per la Junta de
Festes, així com la resta de documents que figuren en els arxius de la
Junta de Festes.
i.- Gestionar els assumptes que li encomane la Junta de Festes o el seu
president.
Article 36.- El president de la Comissió Econòmica serà el tresorer que tindrà,
sota la direcció del president, les funcions següents:
a.- La realització de tots aquells cobraments i pagaments que
corresponga a la Junta de Festes.
b.- L’organització de la custòdia de valors i efectes de la Junta de
Festes.
c.- L’autorització, juntament amb l’ordinador de pagaments, dels xecs
i altres ordres de pagament que es giren.
d.- La formació dels plans i programes de Tresoreria amb la distribució
en el temps de les disponibilitats dineràries de la Junta de Festes per a
la satisfacció puntual de les seues obligacions.

TÍTOL III
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE LA GESTORA DE FESTES
Article 37.- Sessions dels òrgans de la Gestora de Festes:
a.- Les sessions que celebren els òrgans de la Gestora de Festes seran
ordinàries, quan la seua periodicitat estiga preestablerta mitjançant
acord del mateix òrgan, o extraordinàries, que se celebraran quan la
resolució dels temes pendents no pogueren demorar-se fins a la data
prevista de la celebració de sessió ordinària o quan ho sol·licite
almenys la quarta part dels membres que integren l’òrgan.
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b.- La petició de celebració de sessió extraordinària haurà de
formalitzar-se mitjançant escrit motivat en el qual s’expressen els
temes concrets a incloure en l’ordre del dia.
c.- Una vegada presentat l’escrit esmentat davant la Secretaria de la
Junta de Festes, la Presidència haurà de convocar la sessió sol·licitada
dintre dels deu dies següents al de la seua presentació, la seua
celebració no podrà excedir del termini d’un mes, comptat des de la
data de presentació de l’escrit.
Article 38.- Convocatòria de sessions:
a.- La convocatòria de les sessions, juntament amb l’ordre del dia
d’aquelles, es lliurarà als membres que componen l’òrgan convocat
amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la prevista per
celebrar la sessió.
b.- En l’ordre del dia de les sessions ordinàries, a més dels temes a
tractar s’incorporarà un apartat sobre despatx extraordinari, en el qual
els assistents a la sessió podran presentar mocions per adoptar acords,
les quals seran debatudes i votades si prèviament la majoria dels
assistents hagueren decidit declarar que el tema és urgent.
c.- També en l’ordre del dia de les sessions ordinàries s’incorporarà, al
final, un apartat sobre precs i preguntes, en el qual podran formular-se
aquesta classe de peticions.
d.- En les sessions ordinàries, tan sols podran tractar-se els temes
inclosos en l’ordre del dia.
Article 39.- Constitució de la sessió:
a.- Per a la constitució vàlida de la sessió, caldrà que concórreguen a
l’hora, la data i el lloc assenyalats en la convocatòria, la tercera part,
almenys, dels membres que segons allò que es disposa en aquests
Estatuts componen l’òrgan convocat.
b.- No es podrà constituir la sessió sense l’assistència del president i
del secretari o d’aquells que legalment els substituesquen.
c.- Els requisits establerts per a la vàlida constitució de la sessió en els
dos apartats anteriors s’hauran de mantenir durant tota la seua
celebració.
Article 40.- Debat dels temes:
a.- El secretari informarà de les propostes que calga adoptar, quan
hagen estat formalitzades prèviament, el president obrirà el debat
sobre el tema que corresponga tractar, ordenant-lo segons el seu
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arbitri prudent i procurant mantenir, amb la limitació del temps de les
intervencions, el principi d’igualtat entre tots els assistents.
b.- Abans de començar el debat d’un tema, els assistents a la sessió
podran formular esmenes i addicions a les propostes. Aquestes esmenes
i addicions es debatran i votaran abans que les corresponents
propostes.
Article 41.- Votació dels temes:
a.- Acabat el debat, la Presidència sotmetrà a votació les esmenes,
addicions, propostes o moció de què es tracte.
b.- Els assistents a la sessió podran votar a favor o en contra del tema o
abstenir-se de fer-ho, la qual cosa manifestaran oralment o amb
qualsevol expressió admesa per la Presidència.
c.- Quan es tracte d’elecció o destitució de persones, la votació serà
secreta.
Article 42.- Quòrum de votació:
a.- Normalment els acords s’adoptaran per majoria simple, que existirà
quan el nombre de vots afirmatius siga superior al de vots negatius. En
cas d’empat, se celebrarà una segona votació i si aquest continuara,
decidirà el vot de qualitat del president.
b.- Caldrà que hi haja majoria absoluta, entenent aquesta com un
nombre de vots afirmatius superior a la meitat dels membres que
integren l’òrgan corresponent segons el nombre previst per a ell en
aquests Estatuts, per a adoptar acords sobre els següents temes:
b.1.- Nomenament i cessament de persones que han d’ocupar
càrrecs en els diversos òrgans de la Gestora de Festes.
b.2.- Aprovació de normes de caràcter general i reglaments.
b.3.- Modificació d’aquests Estatuts.

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC
Article 43.- Recursos econòmics de la Junta de Festes:
a.- La consignació econòmica per al compliment de les finalitats de la
Junta de Festes figura en el pressupost general de l’Ajuntament de
Vila-real. La consignació econòmica de Festes formarà part del
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pressupost municipal com a partida pròpia, anomenada Festejos
Populars. Per a poder imputar-hi despeses, caldrà presentar a la
Intervenció Municipal la relació de factures a nom de l’Ajuntament de
Vila-real, signades pel president del Consell Rector i un funcionari
designat a tal efecte, així com un informe aprovat per majoria de la
Junta de Festes en el qual es faça constar la relació de despeses i a
quines festes pertanyen. El document esmentat anirà signat pel
president, el secretari i el tresorer de la Junta de Festes.
b.- Les aportacions que puga obtenir de les entitats estatals,
comunitats autònomes, diputacions provincials, corporacions, persones
físiques o jurídiques, públiques o privades i particulars. Aquestes
aportacions augmentaran la consignació econòmica de la partida
anomenada Festejos Populars, mitjançant un compromís d’ingrés.
c.- Els donatius i llegats que s’atorguen al seu favor per persones
físiques o jurídiques, públiques o privades.
Article 44.- La Junta de Festes acordarà puntualment amb les entitats
col·laboradores, el patrocini d’actes festius, respectant sempre el patrocini
majoritari de l’Ajuntament de Vila-real.

TÍTOL V
REINA I DAMES
Article 45.- Amb aquests Estatuts es manté la vigència de l’actual Reglament
de reina i dames.
Article 46.- D’acord amb les condicions que s’estableixen en el Reglament de
reina i dames, la Junta de Festes elevarà a l’alcalde la proposta de reina i
dames.
Article 47.- L’alcalde, vista la proposta de la Junta de Festes, nomenarà la
reina i les dames de la seua cort d’honor.

TÍTOL VI
REPRESENTACIÓ I PROTOCOL DE LA JUNTA DE FESTES
Article 48.- Als actes que hi pertoque la seua participació, la Junta de Festes
ocuparà el lloc que els responsables de protocol determinen, sempre
atorgant-li el relleu que li correspon com a òrgan organitzatiu de les festes.
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TÍTOL VII
ACTES TRADICIONALS DE LES FESTES DE VILA-REAL
Són considerats actes d’obligada celebració els expressats en els articles
següents:
Article 49.- Al mes de gener, el divendres més pròxim al dia de Sant Antoni,
nomenament de la reina i dames de la ciutat.
Article 50.- Al mes de maig, les festes en honor de Sant Pasqual que se
celebren al voltant del 17 de maig, dia de la festa. Es consideren actes
tradicionals en aquestes festes els següents:
Pregó de Festes i imposició de bandes a la reina i dames de la ciutat.
Anunci i oberta de les festes.
Cavalcada de festes.
Nit de la Xulla, el dilluns de festes.
Ofrena de flors al patró i foguera el dia 16 de maig.
Diana el dia de la festa.
Santa missa pontifical el 17 de maig, dia de la festa.
Processó el 17 de maig, dia de la festa, amb llançament de carcasses a
l’eixida i l’entrada del patró a la basílica.
Mascletada el 17 de maig, dia de la festa.
Traca final de festes.
Castell de focs d’artifici per cloure les festes.
Article 51.- Al mes de setembre, les festes en honor a la Mare de Déu de
Gràcia es fixen prenent com a punt de referència que el dia de la festa gran
és el primer diumenge de setembre i es consideren actes tradicionals en
aquestes festes els següents:
Anunci i oberta de les festes.
El divendres anterior al primer diumenge de setembre, recepció de la
Mare de Déu de Gràcia, amb llançament d’una traca en la seua
recepció davant del convent dels pares carmelites i quan arriba a
l’església.
Crida a la festa.
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Ofrena de flors a la patrona.
Missa dedicada a la patrona el primer diumenge de setembre.
Processó el primer diumenge de setembre, amb llançament de
carcasses a l’entrada i l’eixida de la patrona de l’església.
Mascletada el primer diumenge, dia de la patrona.
Nit de la Xulla, el dilluns de festes.
Ball de plaça.
Ofrena de flors de la reina i dames de la ciutat a la patrona i processó
de retorn a l’ermita.
Traca final de festes.
Castell de focs d’artifici per cloure les festes.
Article 52.- A banda de tots aquests actes, l’Ajuntament de Vila-real
n’organitza d’altres que de forma tradicional s’ha mantingut la seua
celebració al llarg del temps i que la Junta de Festes ha de tenir en compte a
l’hora de fixar el seu calendari oficial anual, a més de donar-li la importància
i rellevància que per tradició han de tenir. Aquests són:
El dia 20 de febrer, Homenatge a la reina i dames de la ciutat.
Bodes d’or matrimonials, que se celebren en les festes en honor a Sant
Pasqual.
Missa pels difunts de la ciutat, a la capella del Crist de l’Hospital, dins
del programa oficial de les festes en honor a Sant Pasqual.
Homenatge a l’home i la dona de més edat de la ciutat.
Article 53.- També és tradicional a Vila-real la realització d’actes taurins,
que seran d’obligada celebració, tant a les Festes de Sant Pasqual com a les
de la Mare de Déu de Gràcia. A tal efecte, l’Ajuntament destinarà uns carrers
de la ciutat com a recinte taurí, tradicionalment anomenat vila.
Article 54.- Els actes taurins s’estructuraran, en cadascuna de les festes, de
la següent forma:


Un màxim de 4 (quatre) dies d’exhibició de bous braus (cerrils).



Un màxim de 3 (tres) sessions per dia d’exhibició.



En cada sessió només es podran exhibir 2 (dos) bous braus (cerrils).
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La Junta de Festes haurà de garantir l’exhibició d’un mínim de 6 (sis)
bous braus (cerrils) en cada festa.



La Comissió de Penyes tindrà dret a exhibir 2 (dos) bous braus (cerrils)
cada festa.



En qualsevol cas s’embolaran un mínim de 6 (sis) i un màxim de 8 (vuit)
bous.



No es comptabilitzarà com a sessió taurina els correbous (encierros).



No es podran realitzar espectacles taurins els dies de festa major, 17
de maig i primer diumenge de setembre.



L’explotació de la carn dels bous braus (cerrils) patrocinats per la
Junta de Festes i la Comissió de Penyes serà gestionada per la Comissió
de Penyes.

Article 55.- La Comissió del Bou es responsabilitzarà del control del recinte
taurí (vila).
Article 56.- L’Ajuntament de Vila-real es responsabilitzarà del tancament del
recinte de la vila.
Article 57.- En tot moment es tindrà en compte i es respectarà la normativa
vigent per la qual es regule l’exhibició de bous al carrer.

TÍTOL VIII
MODIFICACIÓ
Article 58.- La modificació d’aquests Estatuts correspon al Ple de
l’Ajuntament de Vila-real, que podrà actuar:
a.- Per iniciativa pròpia
b.- A sol·licitud dels dos terços de l’Assemblea
c.- A sol·licitud de la Junta Festes en acord de majoria absoluta

TÍTOL IX
EXTINCIÓ DE LA GESTORA DE FESTES
Article 59.- La Gestora de Festes podrà ser dissolta:
a.- A petició de 2/3 de l’Assemblea i ratificació del Ple de l’Ajuntament
de Vila-real
b.- Quan així ho acorde l’Ajuntament de Vila-real per iniciativa pròpia
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’entrada en vigor d’aquests Estatuts deroga els de l’actual Junta de Festes.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquests Estatuts entraran en vigor el dia següent a la seua aprovació.”
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