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ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE LA PATUM
Article 1.- Amb la finalitat d’administrar, conservar i coordinar el desenvolupament
de la festa de La Patum, declarada Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO; totes les activitats derivades i relacionades estrictament amb
les comparses de la festa, les seves actuacions i els seus integrants; vetllar per la bona
utilització del nom i la imatge de la celebració; així com tot allò relacionat amb la seva
imatge corporativa, publicitària i de difusió i tot allò que, de forma general o específica,
inclogui el nom Patum o hi faci referència, es crea el Patronat Municipal de La Patum, com
a òrgan de participació sectorial d’acord amb els arts. 62 i 63 del Decret Legislatiu2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Article 2.- El patrimoni adscrit a l’Entitat és el següent:
•

Casa de La Patum.

•

La totalitat de la comparseria i vestuari en ús de La Patum.

•

El patrimoni històric patumaire heretat de temps pretèrits.

•

Tot aquell patrimoni que des de la seva creació el Patronat pugui adquirir.

El Patronat presentarà el seu pressupost, anualment, que s’aprovarà conjuntament i
de forma consolidada amb el pressupost de l’Ajuntament i els dels seus altres Patronats.
Aquest pressupost serà prèviament dictaminat pel Patronat.
Article 3.- El Patronat tindrà la seva seu social a Berga, Plaça del Doctor Saló núm.
10, o aquella altra que designi la Junta General d’aquest.
Article 4.- Els Òrgans de Govern i Administració del Patronat són:
•

La Junta General.

•

La Comissió Executiva.

•

El President.

•

El Gerent.

Tots els càrrecs són gratuïts.

AJUNTAMENT DE BERGA

Plaça de Sant Pere, 1
08600 – BERGA
Tel. (+34) 93 821 43 33
Fax: (+34) 93 821 17 87
e-mail: berga@ajberga.es

Article 5.- La Junta General és l’encarregada de vetllar pel fidel compliment dels
objectius de l’organisme i estarà composada pels següents membres:
- President:
•

Alcalde de la ciutat de Berga.

- Vice-president primer:
•

Regidor de Patum o Regidor delegat de l’àrea corresponent.

- Vice-president segon:
•

Regidor de Cultura.

- Vocals:
•

Un regidor de cadascun dels partits polítics locals amb representació municipal,
nomenats pel Ple de l’Ajuntament.

•

Quatre caps de colla de La Patum, que estiguin en actiu, proposats prèvia
reunió de tots els caps de colla i el regidor delegat de La Patum, i nomenats pel
Ple de l’Ajuntament.

•

Cinc patumaires retirats o en actiu (entenent-se per “patumaires”, qualsevol
persona que tingui part activa en la Festa, en sentit ampli i general), nomenats
pel Ple de l’Ajuntament, tres proposats pels caps de colla de La Patum i els
altres dos pel regidor delegat, prèvia reunió de tots els caps de colla i el regidor
delegat.
En el cas que en el futur el número de partits polítics amb representació a
l’Ajuntament s’incrementés o disminuís, s’augmentaria o disminuiria en un
patumaire per cada partit que obtingués o no la representació consistorial.

- Gerent, càrrec que ha de recaure en algú coneixedor de la festa amb profunditat,
amb veu però sense vot.
Entre els quatre caps de colla i els cinc patumaires sempre hi haurà d’haver un
representant de la comparsa dels vestidors de Plens i Maces, un representant de la
comparsa dels Gegants, un representant de la comparsa de les Guites (alternant-se
aquesta representació a cada renovació entre la Guita Grossa i la Guita Xica), un
representant de les comparses dels Turcs i Cavallets, Nans Vells i Nans Nous i un
representant de les comparses del Tabal, els Àngels i l’Àliga. Aquests representants tant
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poden ser caps de colla com patumaires en actiu en les esmentades comparses com
patumaires retirats de les esmentades comparses com ciutadans en general que les
esmentades comparses creguin que els poden representar. Abans de ser nomenats per
l’Ajuntament, aquests representants han de tenir l’acceptació de les comparses a les quals
hauran de representar.
Tots aquests càrrecs són personals i intransferibles i no poden ser delegats en cap
cas, però a tots se’ls nomenarà un substitut, en el mateix moment de ser nomenades elles,
a fi i efecte que si un dia no poden assistir a la reunió o bé si, pels motius que sigui, així ho
creuen convenient, aquesta persona pugui substituir-los. En qualsevol cas, aquesta
substitució s’haurà d’anunciar abans de la reunió corresponent de la Junta General del
Patronat i només la podrà exercir la persona específicament escollida i nomenada com a
substituta.
Així mateix, qualsevol cap de colla que no formi part del Patronat i estigui interessat
en assistir a alguna reunió concreta podrà fer-ho, amb veu però sense vot, sempre i quan
ho notifiqui amb antelació i en justifiqui els motius, que han d’estar relacionats amb la seva
comparsa.
Així mateix, quan un representant de la Patum infantil estigui interessat en assistir a
alguna reunió concreta podrà fer-ho, amb veu però sense vot, sempre i quan ho notifiqui
amb antelació i en justifiqui els motius, que han d’estar relacionats amb la Patum infantil.
La secretaria correspondrà a un/a vocal de la Junta general, que tindrà veu i vot, o a
una persona al servei de l’administració pública corresponent. En aquest darrer cas,
assisteix a les sessions amb veu i sense vot.
Les funcions del secretari o secretària de l’òrgan col·legiat són:
a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta.
b) Estendre l’acta de la sessió.
c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.
d) Estendre els certificats pertinents.
e) Custodiar i arxivar les actes.
f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici
de llurs funcions.
g) Complir les altres funcions inherents al càrrec.
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Article 6. –Són competències de la Junta General:
a) Organitzar i administrar, de la forma que els seus membres considerin més
convenient per La Patum, el pressupost anual rebut de l’Ajuntament i les
subvencions i/o ajudes rebudes d’altres institucions.
b) Acceptar o rebutjar les donacions i llegats que es facin a favor del Patronat i
sol·licitar i acceptar subvencions dels diferents organismes públics o de
particulars.
c) Mantenir, cuidar i conservar de la millor manera possible el patrimoni històric de
la festa, contractant els serveis que calguin en aquest sentit.
d) Discutir i aprovar les contractacions de les orquestres de La Patum així com
l’adquisició de tot aquell material que es consideri necessari.
e) Discutir i proposar els noms de les persones sobre les que ha de recaure el
càrrec d’Administrador de la festa entre la terna designada per l’Ajuntament, que
seran aprovats pel Ple de la Corporació.
f)

Discutir i proposar els noms de les persones sobre les que ha de recaure el títol
de patumaire i patumaire d’honor entre els noms escollits en una reunió prèvia
dels caps de colla, que seran aprovats pel Ple de la Corporació.

g) Discutir, proposar o aprovar aquelles propostes i peticions presentades per les
diferents comparses de La Patum de manera singular, tenint en compte que els
temes considerats menors es resoldran entre el regidor delegat i el cap de colla
corresponent.
h) Proposar al Ple la variació del nombre de membres de la Junta si es creu
convenient.
i)

Citar de forma puntual persones competents en temes concrets quan es
consideri necessari.

j)

Fomentar activitats encaminades a la potenciació i millor coneixement de la
festa.

k) Formular els pressupostos d’ingressos i despeses anuals.
l)

Aprovar una proposta de pressupost i tenir coneixement de la seva execució i
liquidació.

m) Proposar al president la persona designada com a gerent.
n) Qualsevol altra que tingui una relació i incidència directa o indirecta amb la
Festa de La Patum, el seu nom i la seva imatge corporativa, publicitària i de
difusió.
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Article 7.- La Junta General es reunirà en sessió ordinària cada dos mesos com a
mínim, prèvia convocatòria feta pel president i cursada pel secretari amb un mínim de 48
hores d’antelació. La primera de les reunions es celebrarà un màxim de trenta dies
naturals, a partir del darrer dia de celebració de La Patum i la darrera un mínim de quinze
dies abans de la celebració del Ple de l’Ascensió. A aquestes dues reunions hi assistiran
també els caps de colla de La Patum que no formin part de la Junta General amb veu però
sense vot. També hi assistirà, amb veu però sense vot, un representant de la Patum
infantil.
Cada vegada que es convoqui el Patronat Municipal de La Patum, els caps de colla
que no formen part d’aquest ens, rebran l’ordre del dia de la convocatòria i l’esborrany de
les actes que s’hi presentaran per ser aprovades pels membres que de dret formen el
Patronat Municipal de La Patum.
Es celebrarà sessió extraordinària quan ho cregui necessari el President o a petició
de la majoria absoluta de membres de la Junta General.
En casos d’urgència, el president podrà convocar la Junta General amb vint-i-quatre
hores d’antelació.
La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, als
efectes de la realització de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, si hi ha la
presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin,
i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres. Si en els òrgans col·legiats participen
organitzacions representatives d’interessos socials o estan formats per diverses
administracions públiques, el president o presidenta pot considerar vàlidament constituït
l’òrgan en primera convocatòria si hi són presents els representants de les administracions i
de les organitzacions representatives d’interessos socials a qui s’ha atribuït la condició de
portaveus. Els acords es prendran per majoria dels membres presents, excepte en els
casos que legalment s’exigeixi un quòrum especial. En cas d’empat, decidirà el vot que hagi
efectuat el president.
Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que
hi siguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de
l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.
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Els acords es prendran per votació, i aquests seran considerats ferms, no tornantse a presentar els temes votats davant la Junta General si no ho demana prèviament la
meitat més un dels membres que de dret formen el Patronat Municipal de La Patum.
Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur
abstenció amb relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n
pugui derivar.
Article 8.- Són funcions del president:
•

La representació legal de la Junta davant de tota mena d’autoritats i
d’organismes.

•

Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i
dirimir els empats en vot de qualitat.

•

Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si s’escau, les peticions
de la resta de membres formulades amb la suficient antelació.

•

Vetllar pel compliment dels acords de la Junta.

•

Controlar l’elaboració i l’execució dels pressupostos.

•

Nomenar el gerent, a proposta de la Junta General.

•

Resoldre els temes de caràcter menor de comú acord amb el gerent i els
membres de la Comissió Executiva, a fi i efecte d’agilitar el funcionament del
Patronat.

•

Donar compte de les resolucions preses a la següent reunió de la Junta
General.

•

Assegurar el compliment de les lleis.

•

Suspendre les sessions per causa justificada.

•

Visar les actes de les reunions de l’òrgan.

•

Complir les altres funcions inherents al càrrec.

Són funcions del vice-president primer.
•

Substituir al president en totes les seves funcions en cas d’absència, malaltia i/o
delegació.

Article 9.- Els membres de la Junta General que ho siguin per raó dels seus càrrecs,
cessaran en cessar d’aquests. En renovar-se els Ajuntaments, es nomenaran els regidors
que hagin d’ésser els membres de la Junta General.
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Els restants membres, titulars i suplents, seran renovats per la meitat cada quatre
anys (sis anys de manera extraordinària la meitat dels escollits la primera vegada) essent
possible la seva reelecció un màxim d’una vegada. Després haurà de passar un mínim de
4 anys abans no puguin tornar a formar-ne part. Aquests membres podran cessar a petició
pròpia o bé per aprovació de les ¾ parts de la totalitat dels membres de la Junta. La
renovació d’aquests membres es farà efectiva d’acord amb els extrems i terminis següents:
-

En un termini no superior als 15 dies des del diumenge de Patum es
reunirà la Junta General per a la valoració de La Patum i als efectes de
cessament dels membres indicats.

-

En la mateixa Junta General es donarà a conèixer els nous membres que
passaran a formar-ne part en els terminis i la forma que s’indica en el
present

article,

prèvia

proposta

dels

corresponents

col·lectius

i

nomenament de l’òrgan competent.
-

La nova Junta es reunirà en un termini no superior als 15 dies naturals
comptats a partir del nomenament dels nous membres.

En el cas que un cap de colla cessi d’aquest càrrec durant l’ostentació d’una de les
vocalies de la Junta General el seu lloc serà cobert de forma directa pel seu substitut, i el
temps que el primer hagi ocupat la vocalia no repercutirà sobre el temps que el nou
membre pugui formar part del Patronat, que serà igualment d’un màxim de vuit anys.
Els càrrecs de la Junta General seran gratuïts.
Article 10.- La representació del Patronat correspon al president, que la podrà
delegar al vice-president primer o a qualsevol altre membre del Patronat.
Article 11.- La Comissió Executiva estarà composta pel president del Patronat, que
la presidirà, el regidor de Patum o Regidor delegat de l’àrea corresponent, tres membres
de la Junta General escollits per la mateixa Junta i el gerent, aquest últim amb veu però
sense vot. Els tres membres de la Junta general seran sempre un cap de colla i un
patumaire i el tercer membre no podrà ser cap persona que formi part de la Junta General
com a representant de cap partit polític.
En el cas que algun dels membres de la Comissió Executiva cessi com a membre
de la Junta General el seu lloc serà cobert per un altre membre de la Junta General escollit
per la mateixa Junta.
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La Presidència de la Comissió Executiva podrà ésser delegada en el regidor de
Patum o Regidor delegat de l’àrea corresponent o en un altre membre de la Junta General
que tingui la condició de regidor municipal.
Article 12.- Són atribucions de la Comissió Executiva:
a) Preparar, estudiar i fixar les qüestions que hagi de debatre la Junta General.
b) Citar a aquelles persones que, en circumstàncies determinades, es considerin
necessàries per resoldre i/o informar d’alguna qüestió puntual.
c) Assessorar al president en la presa de decisions sobre temes de caràcter
menor.
d) Resoldre temes de caràcter menor i dictaminar sobre els altres que es portin a
consideració de la Junta General, davant la qual se’n donarà compte.
e) Aixecar acta de les resolucions i dictàmens, acta que serà enviada a tots els
membres de la Junta General després de ser aprovada pels membres de la
Comissió executiva.
Les reunions de la Comissió Executiva seran mensuals.
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.

Article 14.- Els fons de l’Entitat estaran constituïts per:
•

Patrimoni que s’assigna al Patronat en el moment de la seva constitució (El
Patronat serà dipositari de totes les comparses i patrimoni de La Patum de
forma totalment inalienable).

•

El Pressupost que aprovi anualment el Ple Municipal.

•

Subvencions d’entitats públiques.

•

Donacions de particulars.

•

Altres.

Article 15.- Aquests estatuts podran ser modificats a proposta de la meitat més un
dels membres que de dret formen la Junta General del Patronat. Així mateix, hauran de ser
aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
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Tenint en compte que qualsevol modificació d’aquests estatuts afecta la totalitat de
la celebració i a les comparses que la integren, sempre que se n’hagi de realitzar alguna
participaran a la votació la totalitat dels caps de colla de les comparses, independentment
de si formen part o no del Patronat.
Article 16.- En tot el no previst en els presents estatuts, s’estarà al què disposa la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya
Article 17.- Els caps de colla de La Patum es regiran per un reglament intern i
s’aixecarà acta de les seves reunions, les quals, un cop aprovades, seran passades als
membres del Patronat Municipal de La Patum per tal que hi donin el seu vist-i-plau.
Article 18.- En cas de dissolució del Patronat, el patrimoni existent passaria a
l’Ajuntament de la Ciutat de Berga.

Article 19.- El actes que s’adoptin pel Patronat Municipal de la Patum es podran impugnar
davant l’òrgan municipal competent de l’ajuntament de Berga mitjançant recurs d’alçada.

