Acords de la junta general del Patronat Municipal de la Patum 17/03/2017

Creació de la comissió per determinar les funcions de la gerència
Davant la situació de falta de gerent dins el Patronat Municipal de la Patum i el debat
que les funcions d’aquesta figura generen es determina de crear una comissió
encarregada de concretar-ne les funcions desenvolupant les que determinen els
estatuts del propi Patronat:
Article 13.- Són funcions del gerent:
• Executar i fer complir els acords de la Junta General i la Comissió Executiva.
• Gestionar, dirigir de manera immediata i inspeccionar el compliment d’aquests estatuts.

Aquesta comissió serà formada per 5 membres del Patronat i podrà consultar els
“experts” que consideri necessari. Es posposa el nomenament dels 5 membres a la
propera Junta on s’han de proposar i crear-se la comissió.

Informacions de la regidoria
-

Propostes de candidats a la gerència. A proposta de la Junta Executiva del
Patronat Municipal de la Patum es presenta una llista amb possibles candidats a
la gerència del Patronat que s’han mostrat disposats a assumir aquest càrrec. Es
proposa a la Junta del Patronat d’ampliar aquesta llista amb noves propostes per
a seguir treballant amb l’objectiu de trobar la persona que es pugui fer càrrec de la
gerència tenint en compte el que els Estatuts marquen en el seu article cinquè:
“Gerent, càrrec que ha de recaure en algú coneixedor de la festa amb profunditat,

amb veu però sense vot”

-

Seguiment de la mediació a la comparsa dels Plens. S’informa que des de
l’alcaldia i la regidoria de Patum se segueix treballant per tal de poder arribar a
una redacció conjunta del reglament de règim intern de la colla i la millora del
clima.

-

Seguiment de les reunions de redacció dels Reglaments de Règim intern
de les comparses. S’informa que les reunions per a la redacció evolucionen
molt favorablement. S’han fet quatre reunions de les quals han sortit propostes
de reglaments a aprovar per les comparses que defineixen aspectes
organitzatius que fins ara no s’havien posat per escrit en la major part dels
casos i que ajudaran al coneixement de la Patum per part de tothom qui s’hi
vulgui acostar.

-

Interposició de recurs contra la Junta del Patronat. S’informa de l’entrada
de recursos d’alçada contra els acords de les dues juntes extraordinàries del
Patronat celebrades el mes de febrer de 2017. Aquests recursos seran
estudiats pels departaments municipals competents i se seguirà informant de la
seva evolució. També s’informa de l’entrada d’una instància per part de les
maces de la Patum on es reclama poder formar part en els debats del
reglament de la comparsa que el comparsa que els comprèn.

