Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum 19/02/2016
Patum 2016
· Recorreguts passacarrers
S’acorda que de cara a la propera reunió ordinària de la Junta General
del Patronat Municipal de La Patum, que s’haurà de celebrar el dia 11 de març,
els regidors de l’Ajuntament facin saber on volen que tingui lloc el salt de Patum
amb el qual se’ls obsequia el dimecres de Corpus a la nit a fi i efecte de poder
enllestir el recorregut de la passada el més aviat possible, tenint en compte que
enguany han canviat pràcticament tots els regidors del consistori i que un cop
lligat el recorregut aquest ha de ser validat per la policia local i els serveis
tècnics municipals.
· Administradors
Es posa en coneixement dels membres de la Junta General que a dia
d’avui només hi ha dues parelles que s’hagin presentat per tal de ser
Administradors de les Festes del Corpus del 2016.
· Calendari web
Es comunica als membres de la Junta General que el calendari d’actes
patumaires que hi ha penjat a la pàgina web del Patronat, que no s’actualitzava
fins el dia de l’Ascensió en el moment que el Ple de l’Ajuntament acordava la
celebració de La Patum, s’ha modificat amb les dates de l’any en curs per tal de
no causar confusió entre tots aquells que consulten la web per tal de planificar
una possible estada a Berga. La penjada del cartell anunciador i del programa
d’actes oficial es continuarà fent el dia de l’Ascensió.
Modificació dels estatus
Es donen a conèixer i es debaten dues propostes diferents, presentades
pel grup municipal d’ERC i pels caps de colla respectivament, enfocades les
dues a una millora del funcionament i la gestió del Patronat. Les dues
propostes suposarien una modificació estructural de l’ens.

Finalment, per unanimitat, s’acorda modificar els estatuts segons la
proposta que ja hi havia sobre la taula i que ha de permetre també una obertura
i una millor gestió del Patronat. Aquesta modificació adequa a la Llei aquests
estatuts i les funcions i tasques dels seus membres; dota de millors elements
d’organització i control el Patronat; dota de majors atribucions la Comissió
Executiva, la qual cosa suposa una major agilitat en la presa de decisions;
obre les portes a una major presència dels caps de colla que no en formen part,
així com dels membres de la Patum infantil; i permet que tots els seus
membres tinguin un suplent que pugui cobrir les absències dels membres
titulars.
Així

mateix,

s’emplaça

els

membres

del

Patronat

a

estudiar

detingudament les dues propostes presentades pel grup municipal d’ERC i pels
caps de colla a fi i efecte que en un futur, si així es considera convenient, es
pugui modificar l’estructura del Patronat per tal de millorar-ne el seu
funcionament i la seva gestió.
Conveni de col·laboració amb la Patum infantil
Per unanimitat s’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Berga i el Patronat Municipal de La Patum per una banda i
l’Associació de la Patum infantil de l’altra. Aquest conveni de col·laboració
suposa l’oficialització i la posada de negre sobre blanc de tot un seguit
d’obligacions mútues que, de fet, ja es venien realitzant, però sense que
constés enlloc de forma oficial. El conveni suposa el blindatge de la Patum
infantil i la constatació de tots els drets i deures que les dues parts signants
adquireixen en relació a la festa
La propera reunió de la Junta General del Patronat Municipal de La
Patum tindrà lloc el divendres 11 de març a les 20.15 hores.

