AJUNTAMENT DE BERGA

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 2 DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE L’EXERCICI
DE VENDA NO SEDENTÀRIA DELS MERCATS DE BERGA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
1. Marc normatiu.
D’acord amb el marc normatiu que regula la participació ciutadana en l’elaboració i la revisió de
normes i reglaments (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques), l’Ajuntament de Berga promou una consulta pública prèvia a l’elaboració
del Reglament del Consell Municipal de Festes de Berga, a través del seu portal web.
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L’objectiu de la consulta pública prèvia és recollir l’opinió de la ciutadania i les entitats més
representatives potencialment afectades per la futura norma, en relació amb qualsevol aspecte que
permeti una millor redacció de la norma o reglament, amb caràcter previ a la seva elaboració o
revisió:
a. Els problemes que es pretenen solucionar i possibles solucions alternatives
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c. Els objectius
d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
2. Antecedents.
Atès que al març del 2020 vàrem entrar en pandèmia per el virus de la Covid’19.
Atès que la ordenança en qüestió estava en procés d’aprovació en les dates de l’inici de la pandèmia
amb la seva publicació al BOPB el dia 14 de juliol del 2020.
3. Problemes a solucionar
Després d’un any i escaig de la pandèmia de la Covid’19, veient les mesures sanitàries adoptades
per les diferents institucions públiques tant estatals com autonòmiques en les restriccions als
mercats de venda no sedentària i la greu repercussió que ha tingut a la econòmica i en el servei
ofert a les famílies dels nostres ciutats i pobles i escoltant les apreciacions dels marxants de mercat
setmanal “el Vall” de la ciutat de Berga, ens adonen que la ordenança pot ser més flexible a l’hora
d’autoritzar l’horari del muntatge dels paradistes per fomentar el servei de mercat no sedentari
espaiat en diversos dies tot fomentant la econòmica i servei a les persones usuàries d’aquests
mercats com als mateixos marxants, sempre i quan les normes sanitàries és compleixin estrictament
en cada moment que és requereixin.
4. Necessitat i oportunitat.
La necessitat de la modificació d’aquest article 2 de la ordenança ve donada per donar una flexibilitat
horària al muntatge del mercat setmanal “el Vall” que no és contemplava abans de la pandèmia i
per solucionar problemes que van sorgir en qüestió de la pandèmia.
Amb aquesta modificació de l’article 2 de la ordenança tenim la oportunitat de adaptar aquesta
norma a aquesta nova situació de pandèmia i possibles causes que puguin sorgir en un futur de
extremada necessitat.
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5. Objectius de la norma.
L’objectiu de la modificació de l’article 2 de la ordenança és precisament donar aquesta adaptabilitat
a la flexibilitat horària del muntatge del mercat setmanal “el Vall” per aquesta situació en la qual
estem immersos i per pal·liar les possibles causes que és puguin derivar en un futur.
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