AJUNTAMENT DE BERGA

NOU REGLAMENT: CONSELL MUNICIPAL DE FESTES 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.
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
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2. Antecedents.
Atès que el reglament de Participació ciutadana de Berga, publicat al BOPB en data de 23 de novembre de
2018, en el capítol II sobre òrgans formals de participació: els consells municipals sectorials, regula la
definició, l’acord de creació, les funcions, la composició i el funcionament de les comissions de treball
d’aquests òrgans (articles 31, 32 i 33). Específicament, d’acord amb l’article 31.3, la seva creació serà a
proposta de l’Alcaldia, mitjançant acord plenari per majoria simple, en el qual s’acordi la seva constitució i
s’iniciï la tramitació per a l’aprovació del seu reglament.
Atès que en el Ple municipal 2020/3, celebrat en data de 5 de març de 2020, s’aprova la moció presentada
pel grup municipal JuntsxBerga, de constitució d’una comissió de festes de Berga.

3. Problemes a solucionar
Fins al moment, l’àrea de Festes de l’Ajuntament de Berga ja ha comptat amb diferents comissions de
treball específiques per a organitzar les principals festes municipals, implicant el teixit associatiu i les
persones que a títol individual han mostrat el seu interès en prendre-hi part, si bé sense disposar d’una
norma específica que en reguli la seva composició i el seu funcionament.
El Consell Municipal de Festes de Berga es planteja com l’òrgan consultiu d’assessorament, participació i
debat, sense personalitat jurídica pròpia, pel que fa als assumptes relacionats amb les festes municipals.
Les persones que en formin part tindran el caràcter de col·laboradors/es i les seves propostes no seran
vinculants. Es consideren festes municipals:
 Cavalcada de Reis
 Carnaval
 La Carlinada
 Sant Jordi
 Sant Marc
 Sant Pere de Madrona
 Els Cristòfols
 Els Elois
 Gala de Queralt
 Sant Quirze de Pedret
 Concurs de Boletaires
 Festa Major d’Hivern (Santa Eulàlia)
 Altres festes que puguin crear-se durant la seva vigència
La festa de La Patum, atès que ja disposa del seu òrgan consultiu propi, el Patronat Municipal de La Patum,
regulat en una norma específica, queda exclosa del present reglament.
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4. Necessitat i oportunitat.
Fins al moment, l’àrea de Festes de l’Ajuntament de Berga ha comptat amb diferents comissions de treball
específiques per a organitzar les principals festes municipals, implicant el teixit associatiu i les persones que
a títol individual han mostrat el seu interès en prendre-hi part.
Per una part, hi ha la necessitat d’impulsar la redacció i la implementació de l’esmentada norma, per tal de
regular la composició i el funcionament del Consell Municipal de Festes de Berga i, al mateix temps, obrir la
possibilitat de prendre-hi part a altres entitats i associacions a través d’una convocatòria oberta.

5. Objectius de la norma.
L’objectiu principal és disposar d’una norma específica per regular la composició i el funcionament del
Consell Municipal de Festes de Berga, que es configura com l’òrgan consultiu d’assessorament, participació
i debat, sense personalitat jurídica pròpia, pel que fa als assumptes relacionats amb les festes municipals.
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Es preveu que disposi de dos òrgans diferenciats:
1. El plenari, integrat per tots els seus membres. Es reuneix com a mínim quatre vegades a l’any, amb
caràcter trimestral, per a debatre sobre l’estat del municipi en relació amb els assumptes relacionats
amb les festes municipals i per a definir el seu pla de treball.
2. Les comissions de treball, que es podran crear per cada festa municipal. Es creen per delegació del
plenari i coordinen la seva activitat amb la resta de comissions.
Pel que fa a la seva composició, es preveu una participació plural: regidors/es dels diferents grups amb
representació municipal al consistori, personal tècnic, representats d’entitats i associacions de diferents
àmbits i altres persones en qualitat d’expertes.
Les seves principals funcions seran:
1. Formular propostes artístiques i organitzatives a la regidoria que tingui les competències en matèria de
les festes municipals en el marc de les reunions ordinàries i extraordinàries programades.
2. Potenciar la participació de la ciutadania i de les entitats i associacions de Berga a través de les seves
propostes.
3. Suport logístic en les activitats dutes a terme en el marc de les festes municipals, de manera voluntària.
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