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EXCM. AJUNTAMENT DE BERGA 

 

JORDI CAPDEVILA  ............., major d’edat, amb DNI número  XXXXXXX; 

amb domicili a efecte de notificacions al C/XXXXXXXXXXXX. 

 

En nom propi, i en nom i interès de la COMPARSA DE LA GUITA GROSSA, 

mitjançant el present escrit, de conformitat amb l’article 19 dels Estatuts del Patronat 

Municipal de la Patum, formulen RECURS D’ALÇADA contra els Acords de la 

Junta General del Patronat Municipal de La Patum de data 01/02/2017 i els 

Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum de 17/02/2017, en 

base als següents fets i fonaments jurídics d’aplicació. 

 

El motiu del present Recurs d’Alçada, és per impugnar els acords adoptats per la 

Junta General del Patronat Municipal de La Patum de data 01/02/2017 i de data 

17/02/2017, en tant en quant no són ajustats a dret i tampoc són ajustats als Estatuts del 

Patronat Municipal de la Patum, pels següents motius: 

 

AL·LEGACIONS 

 

PRIMERA.-En primer lloc, s’ha de dir que les convocatòries de la Junta i els 

quòrums necessaris per l’adopció d’acords no són correctes: 

 

a)La convocatòria de la Junta pel dia 01/02/2017 no existeix com a tal; des de 

l’Ajuntament no es va fer cap convocatòria i, si es va fer, el cert és que no va arribar a 

tots els membres que havien de ésser convocats a la Junta General del Patronat de la 

Patum; només existeix un correu electrònic en el que el Gerent del Patronat enviava un 

e-mail amb la suposada convocatòria, en la qual es reconeixien errors en la recepció 

dels correus. Quan l’article 5 dels Estatuts del Patronat, diuen que ha d’ésser convocada 

pel Secretari/a; i en tot cas, si es tracta de casos d’urgència, haurà de ser convocada pel 

President/a del Patronat, segons l’article 7 dels Estatuts. Per tant la convocatòria no és 

vàlida. 

 

b)En aquesta convocatòria del 01/02/2017 es va fixar com a únic punt de l’ordre 

del dia el “Funcionament intern de les Comparses de la Patum”. En cap cas es va 

incloure a l’ordre del dia “debatre sobre la admissió o inadmissió de membres de la 

comparsa dels Plens i Maces”. Aquest fet fa que els acords presos al respecte no siguin 

vàlids, ja que del contrari, això ocasionaria indefensió. A més, infringeix l’article 7 dels 

Estatuts del Patronat, que estableix que “només poden ésser tractats els assumptes que 

figuren en l’ordre del dia”. 
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També és cert que continua dient, que en cas d’urgència es poden incloure altres 

temes de  l’ordre del dia, sempre que “hi siguin presents tots els membres de l’òrgan 

col·legiat”; i en el cas que ens ocupa no hi van ser presents, perquè van fer marxar al 

Vocal cap de colla, Sr. Isaac Gonfaus Bessa, i al Vocal patumaire caps de colla, Sr. 

Sergi Muntaner Rafart. 

 

c)En el cas de la convocatòria pel dia 17/02/2017, no existeix convocatòria. Es 

va enviar un correu informal, en el que es deia que “aviat sereu convocats”, sense que 

s’arribés a fer cap convocatòria formal d’acord amb el procediment que estableixen els 

Estatuts del Patronat Municipal de la Patum. I, si es va fer, tampoc va arribar a tothom 

qui havia de ser cridat a participar en aquesta Junta General. 

 

d)En els acords presos en data 01/02/2017, es va infringir els estatuts del 

Patronat, en tant en quant l’article 5 dels Estatuts disposa que a la Junta General sempre 

“hi haurà d’haver un representant de la comparsa dels vestidors de Plens i Maces”, que 

té dret de vot, conforme l’article 7. I en el present cas, es va privar de dret de vot al cap 

de colla de la comparsa, al fer fora al Sr. Isaac Gonfaus Bessa, i no admetre el seu 

substitut; creant indefensió, i contravenint els Estatuts. Igualment va passar amb el cas 

del Vocal patumaire caps de colla, al substitut del qual tampoc se li va donar 

l’oportunitat d’assistir a la Junta General una vegada el titular va ser convidat a 

abandonar la reunió. 

 

e)A més, a la reunió del 01/02/2017 hi havia persones que no formaven part de 

la Junta, i també hi havia comparses que no estaven degudament representades; tot això 

afecta al còmput d’acords, i fa que no fossin degudament presos els acords. 

 

 

SEGONA.- Pel que fa als acords presos en data 01/02/2017, val a dir que no són 

ajustats a dret, ja que no figura en cap de les competències de la Junta General, descrites 

a l’article 6 dels Estatuts del Patronat, que sigui una competència de la Junta, decidir 

sobre la admissió o inadmissió dels membres d’una comparsa. 

 

Per tant, no és vàlid l’acord adoptat pel Patronat, que imposa l’obligació que 

“cada comparsa comptarà amb els membres que formaven part de la comparsa a la 

darrera Patum”. 

 

Des que es va crear el Patronat hi ha hagut vàries altes i baixes en els membres 

de cada comparsa, i mai fins ara el Patronat havia opinat, perquè no entra dins de les 

seves funcions. El fet de que ara el Patronat obligui a readmetre uns membres que han 

estat donats de baixa, suposa una infracció tant dels estatuts del Patronat -que no 

contemplen aquesta competència-, com una infracció dels estatuts vigents de la 

comparsa dels Plens i Maces, que no contemplen que el Patronat tingui un vot de 

qualitat o pugui tenir cap decisió sobre l’admissió o inadmissió de membres de la 

comparsa. 
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A més, suposa un greuge comparatiu amb la resta de comparses que al llarg dels 

anys han fet i desfet, sense que el Patronat volgués ni pogués pronunciar-s’hi. 

 

 

TERCERA.- D’altra banda, amb caràcter subsidiari, entenem que atempta 

contra la seguretat jurídica, el fet que fins a 1 de febrer de 2017, el Patronat donés com a 

bons els règims interns de cada comparsa, i que sense fonamentació jurídica, es doni 

caràcter retroactiu a una decisió del Patronat que va en contra dels Estatuts vigents de 

cada comparsa fins a la data, i comporta un acte de total arbitrarietat.  

 

És a dir, que en qualsevol cas, si es vol que es modifiquin els Reglaments de 

Règim intern de cada comparsa, el que no es pot fer és que es prenguin decisions que 

tinguin efectes retroactius. 

 

El correcte hauria estat admetre les actuacions de les comparses fins a la data, 

perquè les decisions que s’han pres s’han fet d’acord amb els estatuts vigents.  

 

Tampoc és correcte que s’hagin de ratificar els càrrecs dels cap de colla existents 

fins a la present data.  

 

Per tant, amb els Reglaments vigents de la comparsa dels Plens i Maces, i fins 

que aquests no es modifiquin, només resulta ajustat a dret, que els membres que van 

ésser donats de baixa o cessats, no hagin de ser readmesos, perquè no hi ha cap article 

dels Estatuts del Patronat que faculti a la Junta a obligar a la comparsa dels Plens i les 

Maces a readmetre aquests membres cessats. 

 

El mateix succeeix en el cas de la ratificació del cap de colla; no és necessària la 

ratificació dels caps de colla, ja que són els caps de colla escollits segons el reglaments 

vigents.  

 

D’altra banda, la decisió presa per la Junta de fer fora als nous membres 

admesos, també vulnera el Reglament intern vigent de la comparsa i els Estatuts del 

Patronat, perquè no està emparat amb cap norma, que es facin fora uns nous membres 

admesos vàlidament per la resta de membres de la comparsa. Per tant, com a mínim, 

s’haurien d’admetre aquests nous membres, ja que han estat escollits vàlidament amb el 

reglament vigent. 

 

 

QUARTA.- El sotasignants estan d’acord en la renovació, modernització, la 

democratització i la transparència de La Patum; per això estan d’acord en què s’hagin 

d’adaptar i renovar els reglaments de règim intern de totes i cadascuna de les 

comparses.  
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Ara bé, aquesta renovació ha de ser congruent i ha de tenir efectes a partir que 

entrin en vigor els nous reglaments de règim intern. 

 

 

CINQUENA.- Pel que fa a l’acord de la Junta de data 17 de febrer de 2017, en 

la mateixa s’estableix que els nous reglaments seran votats “amb l’acceptació, com a 

mínim, de dos terços dels membres titulars de la comparsa”. 

 

Aquest quòrum és arbitrari i injustificat, si tenim en compte que per modificar 

els Estatuts del Patronat es necessita la proposta de “la meitat més un dels membres”. 

 

En igual sentit es pronuncia la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, que es determina com a 

règim subsidiari en l’article 16 dels Estatuts del Patronat. La Llei parla de que els acords 

han de ser presos per majoria simple, que dista molt dels 2/3 imposats en l’acord.  

 

Per això entenem que l’acord de data de 17 de febrer de 2017 no és ajustat a 

dret, perquè infringeix l’article 15 dels estatuts del Patronat, i infringeix la Llei 26/2010, 

de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 

 

Seria més ajustat que per aprovar els nous estatuts fos necessària una majoria 

qualificada de vots dels membres de cada comparsa, establint un vot de qualitat en cas 

d’empat atribuït al cap de colla. 

 

  

SISENA.- Per últim dir que, tal i com estableix l’article 5 dels Estatuts del Patronat, el 

Gerent forma part de la Junta General. Actualment, el Patronat de la Patum no disposa 

de Gerent, atès que aquest va presentar la dimissió al càrrec el dia 01/02/2017. Aquesta 

figura, tal i com es disposa en els propis Estatuts del Patronat, “ha de recaure en algú 

coneixedor de la festa amb profunditat”. Creiem, doncs, que l’assessorament d’aquesta 

figura és cabdal i imprescindible a l’hora de tractar temes com els de la Junta de 

17/02/2017, feta amb el buit que comporta la manca de Gerent del Patronat de la Patum 

a la present data. 
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En la seva virtut, 

 

 

SOL·LICITO: Que es tingui per presentat el present RECURS D’ALÇADA contra els 

Acords de dates 01/02/2017 i 17/02/2017, adoptats per la Junta General del Patronat 

Municipal de La Patum, acordant deixar sense efecte els acords presos, per ser nuls de 

ple dret per prescindir del procediment legalment establert, per aquest motiu demanem 

la suspensió dels mateixos, i en el seu lloc s’acordi que: 

 

1.-En el cas dels Acords adoptats per la Junta General del Patronat Municipal de La 

Patum de data 01/02/2017, es decideixi que els membres de cada comparsa siguin els 

que aquesta hagi admès de conformitat amb els reglaments de règim intern, sense 

obligar a readmetre uns membres que han estat cessats segons el reglament vigent de 

cada comparsa; i que no hagin de ser ratificats els caps de colla, fins que es modifiquin 

els estatuts. 

 

2.-En el cas dels Acords adoptats per la Junta General del Patronat Municipal de La 

Patum de data 01/02/2017, es decideixi que els nous reglaments de règim intern de cada 

comparsa, hagin de ser aprovats per la meitat més un dels membres que formin part de 

cadascuna d’elles. 

 

A Berga, el dia 27 de febrer de l’any 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDI CAPDEVILA .........  

XXXXXXX  

 


