PROTOCOL PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES DE PLANTILLA DE
LA COMPARSA DELS NANS NOUS

La comparsa dels Nans Nous està formada per una plantilla de 12
membres, tots ells amb els mateixos drets i deures. Aquests 12 membres estan
repartits segons el “cap” que tenen assignat a raó de 3 membres per cada
“cap”. Aquesta organització s’ha mantingut els últims anys i les renovacions
realitzades dins aquest sistema organitzatiu, han seguit uns paràmetres que
ens proposem a detallar en aquest protocol, definit i aprovat per unanimitat per
tots els membres actuals de la plantilla en reunió conjunta.

Motius:
La renovació d’un membre de la plantilla de la comparsa dels Nans
Nous, vindrà donada per la renúncia d’un membre o per la decisió, per la
majoria dels membres de la comparsa, de la necessitat de canvi en algun
membre pels motius que es creguin oportuns.

Anunci:
Quan un membre de la plantilla vol anunciar la seva renúncia a la plaça,
ho ha de fer saber a la resta de la comparsa en la última reunió celebrada de la
comparsa abans de la festa de La Patum de Berga. En aquesta reunió, es
reafirmarà la seva renúncia, si així ho manifesta, i es procedirà a la substitució
del membre en qüestió un cop finalitzada la celebració de La Patum.

Proposta i confirmació:
Un cop finalitzada La Patum, la comparsa celebrarà una reunió on es
proposaran diferents candidats per ocupar la plaça vacant i es procedirà a fer la
votació del nou membre. El sistema de votació serà a mà alçada, sense
possible renúncia al vot i amb l’afirmació per majoria absoluta dels membres de
la comparsa.
En aquesta reunió, ja no hi participarà la persona que ha deixat de ser
membre de la comparsa.

Altres casos:
En els casos que la renovació no vingui donada per una renúncia, sinó
per una decisió majoritària dels membres de la comparsa, es procediria
directament a la elecció d’un nou membre.

Definició de la plaça:
Un cop definida la persona que ocuparà la plaça vacant, es dóna la
possibilitat a la resta dels membres de la plantilla a canviar de “cap” vers el
deixat, abans que l’ocupi el nou membre; de manera que, existeixi la possibilitat
de rotació dins de la comparsa. En el cas que ningú vulgui fer el canvi, es
posarà el nou membre en el mateix lloc de l’anterior. En el cas que hi hagi més
d’un interessat en fer aquest canvi de “cap”, tindrà prioritat d’elecció, aquell que
faci més anys que participi de la comparsa.

Vigència:
Aquest protocol seguirà vigent fins que la comparsa dels Nans Nous no
decideixi el contrari en reunió conjunta i votació per majoria.

PROTOCOL PER LA RENOVACIÓ DEL CAP DE COLLA DE LA COMPARSA
DELS NANS NOUS

El procediment de renovació de la figura del cap de colla de la comparsa
dels Nans Nous, segueix un protocol decidit i aprovat per unanimitat pels
membres de la plantilla actual, en reunió conjunta. Aquesta renovació segueix
els següent paràmetres:

Motius:
La renovació del cap de colla de la comparsa, vindrà donada per la
renúncia de l’actual ocupant del càrrec o per decisió de la majoria dels
membres de la comparsa en el moment que ho creguin oportú. Si aquest és el
cas, qualsevol membre podrà convocar una reunió amb aquesta finalitat.

Sistema d’elecció en cas de renúncia:
El cap de colla ha d’anunciar la voluntat de deixar el càrrec i convocar
una reunió per iniciar el procés de substitució. Prèvia a aquesta reunió, els
interessats o interessades a optar a aquest càrrec informaran al actual cap de
colla d’aquesta voluntat. Transcorreguts uns dies de marge, perquè qualsevol
membre de la comparsa pugui presentar-se, l’actual cap de colla informarà a
tota la comparsa de tots els membres interessats en el nou càrrec.
En cas que només hi hagi una persona interessada en aquest càrrec, la
resta de comparsa, mitjançant vot secret, votaran en sentit afirmatiu o negatiu
l’acceptació d’aquest membre com a nou cap de colla de la comparsa. Si el
sentit del vot és afirmatiu en la totalitat dels vots, la successió queda explícita i
s’efectuarà a la finalització de la següent Patum
Si per contra, no existeix unanimitat en els vots, o hi ha més d’un
membre interessat o interessada en optar el nou càrrec de cap de colla, es
procedirà a unes eleccions per vot secret, que guanyarà l’interessat que tingui
la majoria dels vots.
Tots els membres de la comparsa, exceptuant el cap de colla sortint,
estan obligats a realitzar el seu vot en tot procediment.

Sistema d’elecció en cas de substitució forçada:
En el cas que la renovació vingui forçada per decisió de la majoria dels
membres de la plantilla dels Nans Nous o per força major, que així ho faci
necessari, es convocarà de forma imminent una reunió per a la elecció d’un
nou cap de colla. El procediment a seguir per la nova elecció, serà el mateix
que el sistema en cas de renúncia.

Durada del càrrec:
No s’estableix cap durada del càrrec, ja que s’entén que el cap de colla
continua tenint la confiança de la resta dels membres de la comparsa. Tenint
en compte, que segons marca el present protocol, pot ésser substituït en tot
moment, sempre i quan la majoria de la comparsa ho cregui oportú.

Vigència:
Aquest protocol serà vigent mentre la majoria dels membres de la
plantilla de la comparsa dels Nans Nous, no decideixin el contrari en reunió
conjunta i per vot de la majoria.

