Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum 20/01/2017
Notificacions al Patronat
- Sentència judicial procediment 113/2015.
S’informa als membres de la Junta General que ja s’ha resolt el
contenciós administratiu que s’havia presentat contra l’Ajuntament de Berga per
part de dues persones que van resultar ferides durant el primer salt de Plens de
dijous de Corpus a La Patum del 2014, motiu pel qual reclamaven una
indemnització de 34.585,91€. El contenció s’ha resolt a favor de l’Ajuntament,
no considerant el magistrat que es puguin imputar les ferides dels demandants
a cap negligència del sistema de seguretat.
Restauració de la comparseria. Proposta 2017
Es posa a consideració dels assistents la proposta d’intervenció i el
pressupost corresponent que l’actual restauradora de la comparseria de La
Patum, la Sra. Gemma Rodríguez, ha elaborant per tal de restaurar la
comparseria de cara a La Patum del 2017. Enguany s’ha demanat que la
proposta i el pressupost incloguessin aquells extres que acostumen a aparèixer
cada any de forma reiterativa, així com les possibles intervencions a realitzar
durant els dies de celebració de La Patum. El resultat és una proposta
detallada de les intervencions que cal dur a terme a cada comparsa i un
pressupost total de 15.990 € IVA inclòs. S’acorda proposar a la Junta de
Govern Local la renovació de la Sra. Gemma Rodríguez com a restauradora de
la comparseria.
Patum 2017
Es tracten temes d’organització i gestió de cara a la propera Patum. Així
mateix, es recorda als caps de colla que, per tal de completar els registres, així
que puguin han de portar les relacions dels membres que formen part de les
seves respectives plantilles així com de les persones que hi col·laboren.

- Proposta de pressupost 2017.
Es comenten als assistents les línies generals del pressupost que s’està
tancant per La Patum de cara a l’exercici del 2017, que malgrat alguns petits
ajustos i alguns serrells que resten pendents de tancar es pretén que en línies
generals sigui un pressupost continuista. S’acorda celebrar en breu una reunió
extraordinària de la Junta General per tal d’aprovar la proposta definitiva de
pressupost.
- Material comparses. Aprovació definitiva.
Es relaciona el material que les diferents comparses de La Patum han
demanat de cara al 2017. S’acorda procedir a l’adquisició de la totalitat
d’aquest material.
- Passades de La Patum: ubicació dels salts i indrets on aixoplugar
les comparses.
S’informa als assistents que ja es coneix la ubicació de la pràctica
totalitat d’indrets on volen que es faci el seu salt de Patum el dimecres de
Corpus de l’any vinent els regidors de l’Ajuntament. S’acorda acabar de polir
alguns detalls estructurals del recorregut i perfilar alguna adreça concreta a fi i
efecte de tancar el tema a la propera reunió de la Junta General.
Pel què fa als indrets on aixoplugar les comparses en cas de pluja ja
s’ha parlat amb diferents persones propietàries de locals per saber si estarien
disposats a cedir-los en cas de necessitat, i fins ara totes les respostes han
estat afirmatives. Amb tot, encara cal trobar més llocs. S’acorda de continuar
pensant en llocs que permetin tancar-hi els Gegants i que quedin a una
distància relativament propera els uns dels altres. Quan es tingui la relació de
llocs el màxim d’extensa possible s’acordarà quins són els més factibles de ser
utilitzats.
- Administradors. Barems i protocol.
Es proposa als assistents una modificació dels barems que es fan servir
per escollir les parelles d’Administradors els anys que n’hi ha més de quatre,

així com una actualització del protocol que han de seguir els Administradors i
Administradores, protocol que tot i aplicar-se mai havia estat aprovat pel
Patronat. Es discuteixen diferents aspectes dels mateixos i s’acorda de
redactar

una

proposta

definitiva,

seguint

aquestes

actualitzacions

i

modificacions, que doni forma de reglament al conjunt de deures, obligacions i
sistema d’elecció relacionades amb la figura dels Administradors de les Festes
del Corpus. Un cop aprovada pel Patronat, aquesta proposta s’elevarà al Ple de
l’Ajuntament per tal que també l’aprovi i s’aplicarà de cara a La Patum del 2018.
- Bases del Concurs de Cartells de La Patum 2017.
Es posa sobre la taula la proposta de bases per al Concurs de Cartells
de La Patum 2017, amb la incorporació de les diferents idees i propostes
sorgides de la reunió de reformulació del Concurs de Cartells celebrada el
passat mes de novembre. S’acorda aprovar aquesta proposta, s’elegeixen els
membres del jurat que ha de decidir el Patronat i s’eleva al Ple de l’Ajuntament
per tal que aquest l’aprovi.
Actes del 12è aniversari de la declaració de La Patum com a Obra
Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco
S’acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula per tal de
ser tractat a la propera reunió de la Junta General del Patronat Municipal de La
Patum.
Canvi de personalitat jurídica del Patronat Municipal de La Patum
Es dona compte als membres de la Junta General del canvi de
personalitat jurídica del Patronat Municipal de La Patum, passant d'organisme
autònom municipal a òrgan de participació sectorial tal i com ja s’havia acordat
en el moment de redactar la modificació dels estatuts.

Assumptes sobrevinguts
- Cost dels actes del Centenari.
S’informa als assistents que el cost real dels actes del Centenari de la
Coronació de la Mare de Déu de Queralt assumit per l’Ajuntament ha estat de
107.554,57 €, havent-se demanat a la Diputació de Barcelona una subvenció
del 50%, (53.777,29 €) que era el màxim permès. Finalment, la subvenció
atorgada per la Diputació ha estat de 14.273,50 €. A aquesta subvenció cal
afegir-hi els 15.000 € amb el que Damm patrocinava una Patum extraordinària i
els 6.000 € aportats per la Comissió Organitzadora del Centenari, la qual cosa
suposa uns ingressos totals de 35.273,50 €, i una despesa final real de
72.281,07 €.
- Digitalització 3D.
S’informa als membres de la Junta General que el proper dijous, dia 26,
es procedirà a la digitalització de la parella de Vells de la comparsa dels Nans
Nous.
- Restauració vestits antics.
Així mateix, s’informa als membres de la Junta General que al Museu
Tèxtil de Terrassa ja s’està restaurant el vestit del Gegant Vell del 1958.
Es convoca la propera reunió de la Junta Permanent del Patronat
Municipal de La Patum, amb caràcter ordinari, per al divendres 17 de març de
2017.

