Acords de la Junta General del Patronat Municipal de la Patum
28/04/2017
Prèviament al tractament dels punts inclosos en l’ordre del dia, la regidora de Patum explica la
modificació dels Estatuts del Patronat Municipal de la Patum, atès que l’extinció com a organisme
autònom en data d’avui ja ha esdevingut definitiva i s’inicia una nova etapa com a òrgan de participació
sectorial.

1.

Administradors

La regidora de Patum exposa les quatre parelles d’administradors, que han sol·licitat participar en les
festes a través de la corresponent sol·licitud. Es comenta també el recorregut dels salts, amb alguna
petita variació.

2.

Recorreguts dels salts

Atès que manca concretar on es durà a terme algun dels salts, s’acorda que en la propera sessió del
Patronat, amb tota la informació, s’ajustarà el recorregut.

3.

Títols de patumaires i patumaires d’honor

La regidora de Patum llegeix els títols de patumaire dels anys 2003 i 2004. Cada colla també exposa la
seva proposta de títols. S’acorda que es farà arribar la proposta per escrit a la regidora.
Es comenta que l’any passat es va fer un reconeixement especial a les perruqueres, i que si es vol fer
també aquest any. Es proposen alguns noms, pendent de validar-ho amb les mateixes persones
interessades.

4.

Reglaments de règim intern de les comparses

A dia d’avui totes les comparses han elaborat una proposta de reglament de règim intern, que s’ha fet
arribar al grup de treball creat a tal efecte per a la seva revisió. D’aquests reglaments, set ja han estat
aprovats per les respectives comparses i dos altres estan pendents d’aprovació en els propers dies.
Es valora, per part de la regidoria i les colles, el fet positiu de disposar d’un reglament d’aquest tipus,
com a exercici de transparència.

5.

Ratificacions dels caps de colla el dia 29 d’abril

A demanda de les comparses, el dissabte 29 d’abril la Casa de la Patum estarà oberta perquè, un cop
elaborats els seus reglaments de règim intern, les que ho desitgin puguin dur a terme la ratificació
extraordinària o votació dels caps de colla per part dels membres titulars a la Patum de setembre de
2016. L’horari d’obertura de l’equipament serà d’11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del

vespre. Les votacions seran secretes, i qui no pugui assistir però desitgi participar-hi podrà delegar el seu
vot a través d’un escrit normalitzat per aquesta finalitat. Els resultats de les votacions es traslladaran a
cada comparsa, per ser aprovats a nivell intern.

6.

Situació de la comparsa dels Plens

S’expliquen les diverses propostes que fins al moment hi ha hagut amb l’objectiu d’atansar posicions,
tant per part del Patronat com de la mateixa comparsa, si bé a data d’avui encara no hi ha un acord pel
que fa a la composició de la plantilla.
Es disposa d’una proposta de reglament per part de la comparsa, que es preveu treballar amb més detall
els propers dies per tal de concretar-ne alguns aspectes de manera conjunta.

7.

Informacions de la regidoria

La regidora de Patum comenta que, després de les festes de la Patum, atesa la nova etapa del Patronat
com a òrgan de participació sectorial, com a ens consultiu i propositiu, seria necessari procedir a la
revisió d’alguns punts dels estatuts, per tal d’adequar-los a la normativa vigent sobre aquesta matèria.

També explica que la preparació de les festes d’enguany, malgrat no disposar de la figura del gerent,
s’està duent a terme per part del personal tècnic de la corporació, de manera coordinada, i que també
s’està negociant amb diferents empreses privades perquè hi hagi una col·laboració econòmica.

8.

Altres assumptes

Sobre l’estat de l’edifici de la Casa de la Patum, es comenta que les pluges dels darrers dies han posat en
seriós perill els elements de la comparseria. El regidor d’Urbanisme explica que ja es troba en curs el
procés de contractació per arreglar la teulada. També es demana informació sobre la plaga de termites
que afecta a la Casa, i com es preveu afrontar. El regidor explica que ja s’ha demanat un pressupost amb
aquesta finalitat.

El cap de setmana del 6 i 7 de maig es durà a terme a Berga la Trobada de monitors d’àmbit nacional.
S’acorda que per tal que els joves participants puguin conèixer més bé les festes de la Patum, es
traslladaran alguns elements de la comparseria al vestíbul de l’entrada principal de l’Ajuntament, i que
es podran visitar en horari d’11 del matí a 1 del migdia.

La propera reunió serà el divendres 12 de maig a les 8 del vespre.

