Acords de la junta general del Patronat Municipal de la Patum 17/02/2017

Debat i acord de terminis i bases mínimes del reglament de règim intern de les
comparses de la Patum de Berga
Segons l’acordat en el Patronat extraordinari celebrat el dia 1 de febrer de 2017,
aquest òrgan, juntament amb els caps de colla de les comparses, debat i deixa
establertes les bases mínimes dels reglaments de règim intern que a partir d’ara
hauran de disposar totes les comparses i per les quals s’hauran de regir.

Després d’elaborar les bases dels reglaments, aquestes quedaran com a primers
punts de tots els reglaments en la totalitat de les comparses. Les comparses han de
passar a la redacció dels punts restants del seu reglament i en funció de com es
vulguin organitzar internament, tenint en compte les singularitats de cadascuna de les
comparses. Aquests reglaments seran votats (amb l’acceptació, com a mínim, de dos
terços dels membres titulars de la comparsa) per cadascuna de les colles amb els
membres titulars que en formaven part la patum extraordinària de setembre de 2016.
Posteriorment seran presentades al Patronat Municipal de la Patum que serà l’òrgan
encarregat de validar-les.

S’estableixen els mínims que han de complir els Reglaments de Règim Intern de les
comparses de la Patum en els següents punts:

a) Drets i deures dels membres de les comparses
Drets:
1.

Escollir o ser escollits a través d’una votació per a exercir de caps de colla. El cap de colla serà
escollit per un mínim de majoria absoluta (50 +1%) dels membres titulars de la comparsa.

2.

Exposar dins la comparsa i/o al Patronat de la Patum (mitjançant el seu representant al Patronat
o una instancia al mateix) tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la
comparsa i més eficaç la realització dels objectius d’aquesta.

3.

Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del cap de colla en referència a la
comparsa.

Deures:
1.

Comprometre’s amb les finalitats de la comparsa i participar activament per assolir-les.

2.

Complir els acords vàlidament adoptats per la comparsa i pel Patronat de la Patum.

b) La finalitat i les activitats que es proposa de dur a terme
c) Requisits per a per adquirir la condició de titular de les comparses i requisits per
entrar a formar part de la colla, sense ser-ne titular.
Membres
1.

Les comparses de la Patum es regiran per criteris universals a l’hora de l’acceptació dels seus
nous membres. Podran optar a formar-ne part totes les persones que, de manera lliure i
voluntària, tinguin interès en la finalitat de la comparsa, sense prejudici de gènere, religió,
procedència, identitat sexual o qualsevol altra condició.

2.

La comparsa decidirà els nous membres a través d’una votació el resultat de la qual haurà de
ser, com a mínim, de majoria absoluta (50 + 1%) per a ser acceptat el nou membre.

d) Causes de pèrdua de la condició de membre de la comparsa
1.

La pèrdua de condició de membre de la comparsa serà votada pels titulars de la comparsa i el
resultat de la votació haurà de ser de dos terços, com a mínim, de la comparsa per a fer-se
efectiva aquesta pèrdua.

e) Temps màxim de la durada de la responsabilitat del cap de colla així com dels
membres titulars de la comparsa amb la voluntat d’afavorir el relleu i la participació
a la festa
f) Mecanisme de modificació del reglament intern de comparsa.
1.

Cada vegada que una majoria de la comparsa així ho vulgui

2.

Cada 4 anys se’n farà una revisió ordinària

3.

La votació de les modificacions o renovació del reglament intern de les comparses haurà
d’obtenir un mínim de dos terços dels vots dels membres titulars de la comparsa per a ser
acceptada.

4.

Cada modificació o renovació serà validada pel Ple del Patronat Municipal de la Patum.

g) Mecanismes de participació de la ciutadania a la comparsa.

Procediment
a) En primer lloc hi haurà una comissió creada amb la finalitat de poder redactar
les particularitats de cadascuna de les comparses pel que fa al seu propi
reglament. Aquesta comissió estarà integrada per la tècnica de Festes i
Participació Popular de l’Ajuntament de Berga, així com la regidora de Patum,
l’Alcaldessa i tots els titulars de les comparses de la Patum de Setembre de
2016.
b) Els reglaments de règim intern de cadascuna de les comparses hauran de ser
votats per la totalitat dels membres titulars de la comparsa i seran acceptats en
el cas que la votació resulti en una acceptació per part de dos terços, com a
mínim, dels membres.
c) Una vegada aprovats aquests reglaments per part de cadascuna de les colles,
seran enviats a la regidoria de Patum per tal que en el moment de la
convocatòria del Patronat Extraordinari per a la ratificació dels reglaments de
règim intern de cadascuna de les comparses puguin ser estudiats per la
totalitat dels membres del Patronat Municipal de la Patum per a ser debatuts i
exposats davant del Patronat.
d) Un cop aquests reglaments hagin estat aprovats definitivament per part del
Patronat, es farà una jornada extraordinària de ratificació dels caps de colla
que ostentaven aquest càrrec durant la Patum del Setembre de 2016.
e) Un cop ratificats els caps de colla seguirà el funcionament habitual de la
comparsa en funció del nou reglament. En cas que un cap de colla no hagi
estat ratificat, el propi reglament ja marcarà quin és el procediment per a
escollir un nou cap de colla.

Calendari de terminis
 20 de febrer – 31 de març: Reunions de les colles amb la comissió de redacció dels
reglaments. Amb independència de la tasca de debat i redacció que cada comparsa
faci pel seu propi compte.
 7 d’abril: Data màxima per haver aprovat internament cada comparsa el seu
reglament de règim intern.
 21 d’abril: Data del Patronat Municipal de la Patum extraordinari per ser aprovats els
reglaments de règim intern de totes les comparses per par d’aquest mateix òrgan.

 Abans del mes de maig: ratificació extraordinària dels caps de colla de totes les
comparses per part dels membres titulars de la comparsa a la patum de Setembre de
2016.
Informacions de la regidoria de Patum
Restauració de la comparseria. Proposta 2017
Es posa en coneixement dels assistents que es va donar una errada en l’elaboració
del pressupost que havia estat aprovat per part del Patronat (20/01/2017) per les
tasques de restauració i manteniment de la comparseria per l’any 2017. Aquest
pressupost havia estat aprovat sense tindre en compte l’import de l’IVA que augmenta
en 3357,9€ el pressupost aprovat i dona un total de 19347,9€ de pressupost.
Creació d’una comissió per a definir les funcions de la gerència
Amb la voluntat de facilitar la cerca d’una nova figura de gerent per al Patronat
Municipal de la Patum i veient que una de les problemàtiques que es deriven
d’aquesta figura és la definició de les seves funcions, es fa la proposta de crear una
comissió dins el mateix Patronat que s’encarregui de concretar i definir les funcions del
càrrec.

