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Bases reguladores de la proclamació del pubillatge de Mont-roig del Camp, aprovades pel 
decret 2022-1561 de l’Ajuntament, en data de 9 d’abril de 2022. 
 
Primera.- Objecte de la convocatòria 
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració de la 
proclamació de la Pubilla, l’Hereu, les dames d’honor i els fadrins de Mont-roig del Camp, que 
servirà per promoure la participació ciutadana i l’associacionisme.  
La proclamació es celebrarà a Mont-roig en el marc de la Festa de Sant Isidre (15 de maig). 
 
Segona.- Requisits 
Per poder participar en la proclamació de la Pubilla, l’Hereu, les dames d’honor i els fadrins de 
Mont-roig del Camp caldrà reunir els següents requisits:  
 

- Les persones aspirants hauran de tenir un mínim de 16 anys o fer-los durant el 
transcurs de l’any en curs.  

- Les persones aspirants han d’estar empadronades a Mont-roig del Camp. 

- Les persones aspirants poden presentar-se a títol personal o en representació d’una 
entitat de Mont-roig del Camp. 

Tercera.- Inscripcions 
El període d’inscripció a la proclamació del Pubillatge es pot fer des de la publicació d’aquestes 
bases a la seu electrònica municipal i fins el 5 de maig del present any a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OMAC) de Mont-roig i de Miami Platja o sota qualsevol de les formes previstes a 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. I a través del 
tràmit a la seu electrònica www.mont-roig.cat/seu-electronica. 
 
Quarta.- Criteris de selecció  

 Mitjançant un sorteig que es farà durant l’acte de proclamació del pubillatge de Mont-
roig del Camp s’escollirà:  

o una pubilla 
o un hereu 

 
 Durant l’acte de proclamació també es presentaran la pubilla i l’hereu infantils, sorgits 

entre els alumnes de 5è de primària de l’Escola Mare de Déu de la Roca i la pubilla i 
l’hereu sorgits de l’Institut Antoni Ballester. 

 
Cinquena.- Concessió  
Del sorteig en sortirà el nomenament de la Pubilla i l’Hereu que seran els representants de 
Mont-roig del Camp en els actes culturals i festius municipals i també seran les persones que 
podran participar al Certamen Nacional de Pubillatge de Catalunya o bé en les trobades 
comarcals i intercomarcals de pubillatge.  
 
Sisena.-Compromís de participació: 
La Pubilla  i l’Hereu i totes les altres persones sorgides de la proclamació del Pubillatge de 
Mont-roig del Camp, sempre que es tingui disponibilitat, hauran d’assistir als següents actes: 

- Sant Joan i rebuda de la Flama del Canigó (23 de juny). 
- Inauguració de la Fira de Mont-roig. 
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- Acte d’elecció de la Pubilla i l’Hereu de l’any següent. 
- Altres activitats protocol·làries, culturals i festives que es celebrin al llarg de l’any. 

 
Setena.- Resolució d’incidències 
La regidora de Cultura actuarà amb la discrecionalitat tècnica i estarà facultada per resoldre 
qualsevol incidència que es pugui produir i no estigui prevista en aquestes bases.  
 
Vuitena.- Protecció de dades 
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, les 
dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb la finalitat de participar en la “Proclamació del 
Pubillatge de Mont-roig del Camp” tret que es manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un 
escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Crta. Colldejou, s/n – 43300 
Mont-roig, o bé enviant-ho per correu electrònic: dpd@mont-roig.cat. 

Novena.- Drets d’imatge 
Les persones participants en la “en la proclamació del Pubillatge de Mont-roig del Camp” 
atorguen el consentiment per transmetre les seves dades personals, fotografies i vídeos per els 
mitjans de comunicació i difusió. 
També totes les persones participants atorguen el consentiment a l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp  per la publicació de les fotografies realitzades en la festa de “la proclamació del 
Pubillatge de Mont-roig del Camp”  per a poder publicar-los en els mitjans de comunicació i 
difusió habituals de l’Ajuntament de Mont-Roig del Camp. 
 
Desena.- Incompliment de les bases 
L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significa 
l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp de la proclamació.  
 
Onzena.- Publicació de les bases  
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.  
 
Dotzena.- Acceptació de les bases 
El fet de participar en la proclamació del Pubillatge de Mont-roig del Camp implica l’acceptació 
d’aquestes bases, sense reserva d’excepció.  
 
 


