AJUNTAMENT DE BERGA

NOU REGLAMENT: CONSELL MUNICIPAL DE LA PATUM 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 La Patum 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 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, article 62 sobre òrgans de participació sectorial, estableix que per acord de Ple es
poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per
la seva naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de les seves
associacions en els assumptes municipals, i article 63 sobre les funcions dels òrgans de participació.
Atès que fins a la data actual el Patronat Municipal de La Patum es regeix pels Estatuts del Patronat
Municipal de La Patum (BOPB, 9 de maig de 2016) i la seva modificació posterior dels articles 5 i 9 (BOPB,
6 de març de 2017).
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 la Junta General del Patronat Municipal de La Patum en data de 2 de juliol de 2021 s’acorda
iniciar el procediment d’elaboració del reglament del Consell Municipal de La Patum de Berga, amb l’objectiu
d’adequar el contingut dels vigents Estatuts del Patronat Municipal de La Patum a la normativa de
participació ciutadana, així com introduir millores en el seu funcionament.

3. Problemes a solucionar
Fins a la data actual, el Patronat Municipal de La Patum es regeix pels Estatuts del Patronat Municipal de La
Patum (BOPB, 9 de maig de 2016) i la seva modificació posterior dels articles 5 i 9 (BOPB, 6 de març de
2017).
En aquests Estatuts s’inclouen determinats articles que no són propis d’un òrgan de participació sectorial,
com per exemple l’article 2 sobre el patrimoni adscrit a l’entitat o l’article 14 sobre els fons de l’entitat. Així
mateix, altres articles no són d’aplicació des de principi del 2017 (moment en la qual s’extingeix el Patronat
Municipal de La Patum com a organisme autònom municipal), com per exemple l’article 4 sobre els òrgans
de govern i administració del Patronat.
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4. Necessitat i oportunitat.
L’any 2018 l’Ajuntament va aprovar el reglament de Participació ciutadana, que regula la definició, l’acord de
creació, les funcions, la composició i el funcionament de les comissions de treball dels òrgans formals de
participació (articles 31, 32 i 33).
D’acord amb aquest reglament, recentment ja s’ha aprovat el reglament del Consell Municipal de Festes,
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.
En aquest sentit, és voluntat de la regidoria de Patum elaborar un nou reglament en relació amb la festa de
La Patum, amb un contingut adequat a l’actual normativa de participació ciutadana, d’acord amb el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i el reglament de Participació ciutadana de Berga.

5. Objectius de la norma.
L’objectiu principal, mitjançant l’elaboració del reglament del Consell Municipal de La Patum de Berga, és
adequar el contingut dels vigents Estatuts del Patronat Municipal de La Patum a la normativa de participació
ciutadana, així com introduir millores en el seu funcionament.
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