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1. Introducció 
 

L’àrea de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Berga, creada el gener de 2017, té 

com a objectius principals: 

1. Promoure la participació i col·laboració ciutadana en la definició i l’aplicació de les 

polítiques públiques locals més rellevants, tenint en compte les necessitats, 

problemàtiques i preferències expressades pels veïns i les veïnes.  

2. Fomentar la transparència i la informació pública de la gestió i l’acció del govern 

municipal.  

 

D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local, article 70 bis, ‘els ajuntaments han d’establir i regular en normes 

de caràcter orgànic procediments i òrgans adequats per a la participació efectiva dels veïns 

en els assumptes de la vida pública local’. 

 

Per altra part, 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, article 66.2, els ens locals 

tenen competències en l’àmbit de la participació ciutadana, entre d’altres, amb l'abast que 

fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. I, d’acord amb la disposició final 

tercera, correspon a la potestat reglamentària dels ens locals el desplegament dels aspectes 

relatius a la participació ciutadana, entre d’altres, d'acord amb el marc general que 

estableixen aquesta Llei i les normes bàsiques de l'Estat. 

 

Fruit de la legislació esmentada, el Reglament de Participació ciutadana de Berga, 

publicat al BOPB en data de 23 de novembre de 2018, article 1, té per objecte 

l’establiment del règim jurídic, el procediment, la implementació, l’avaluació i la rendició 

de comptes dels mecanismes d’informació pública i participació ciutadana en l’àmbit 

competencial de l’Ajuntament (article1). 

 

En concret, en el capítol IV, sobre el retorn dels instruments de participació, article 48 de 

retorn a la ciutadania, ‘una vegada a l’any l’Ajuntament publicarà i difondrà una memòria 

amb els resultats obtinguts dels instruments de participació’.  
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2. Transparència i accés a la informació pública 
 

Durant l’anualitat 2020, es dona continuïtat a la implementació d’aquest mecanisme, 

d’acord amb l’article 4, sobre transparència i accés a la informació pública, del Reglament 

de Participació ciutadana de Berga.  

 

2.1. Indicadors de transparència  
 

Entenem com a transparència l’acció de donar a conèixer la informació pública sobre la 

gestió i l’acció del govern municipal, per tal de facilitar la participació ciutadana. 

L’Ajuntament de Berga disposa del segell d’InfoParticipa, certificació que atorga el 

Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat 

Autònoma de Barcelona a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local, 

en base al compliment de 48 indicadors distribuïts en 5 àmbits:  

 Qui són els representants polítics? 

 Com es gestionen els recursos col·lectius? 

 Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, 

subvencions, ...? 

 Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius? 

 Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?  

 

En l’edició de 2020, l’Ajuntament renova el segell d’InfoParticipa per tercer any 

consecutiu, complint 44 dels 48 indicadors (91,67%). 

 

Per a més informació, consulteu el link:  

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=243 

 

2.2. Calendari de l’Ajuntament de Berga  
 

L’Ajuntament edita, per tercer any consecutiu, un calendari en format de sobretaula, que 

enguany es dedica a la presentació i descripció històrica dels barris de la ciutat. Així 

mateix, inclou les festes, fires i altres esdeveniments que organitza l’Ajuntament durant 

l’any en curs.  

 

 
Imatge de la pàgina d’inici del Calendari 2021 de l’Ajuntament de Berga 

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=243
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3. Mecanismes generals de participació 
 

3.1. Sessions públiques del Ple municipal 
 

Durant l’anualitat 2020, es dona continuïtat a la implementació d’aquest mecanisme, 

d’acord amb l’article 26, sobre intervenció ciutadana en les sessions públiques del Ple, 

del Reglament de Participació ciutadana de Berga.  

 

Per una part, s’han presentant les següents mocions per part de les següents entitats i 

associacions:  
NOM 

ENTITAT/ASSOCIACIÓ 

TÍTOL MOCIÓ DATA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DEL 

PLE MUNICIPAL 

Unió de Botiguers i 

Comerciants de Berga 

(UBIC) 

Rebuig contra la campanya Un Clic 

per l’escola de l’empresa Amazon 
3 de desembre de 2020 

 

Per altra, s’han efectuat les següents aportacions per part de persones a títol individual 

(s’enumeren els temes aportats):   
 

TEMA APORTAT 

MES DE LA SESSIÓ 

PÚBLICA DEL PLE 

MUNICIPAL 

Motiu pel qual al Passeig Vila de Casserres, degut a dos accidents de trànsit al mes d’agost de l’any 

passat, es van arrencar dos fanals i deu mesos després encara no s’han substituït 
Juny 

Motiu pel qual la illeta de residus de l’Hospital de Sant Bernabé encara no s’ha posat en 

funcionament 
Juny 

 

3.2. Informació pública i participació ciutadana en projectes 

normatius 
 

Durant l’anualitat 2020, es dona continuïtat a la implementació d’aquest mecanisme, 

d’acord amb la secció VII, sobre informació pública i participació ciutadana en projectes 

normatius, del capítol I del Reglament de Participació ciutadana de Berga.  

 

L’Ajuntament de Berga promou la informació pública i la participació ciutadana en 

l’elaboració i la revisió de les normes i els reglaments de competència municipal, d’acord 

amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

En concret, per a fomentar la participació ciutadana en projectes normatius, es realitza la 

consulta pública prèvia amb l’objectiu de disposar de les opinions i conèixer el 

posicionament de la ciutadania, a títol individual o en representació d’una organització o 

associació inscrita en el Registre Municipal d’entitats de Berga, en relació amb qualsevol 

aspecte que permeti una millor elaboració de la norma o reglament.  

 

Enguany, s’han dut a terme les següents consultes públiques prèvies per part de les 

següents àrees: 
TÍTOL PROJECTE NORMATIU ÀREA RESPONSABLE DE 

L’AJUNTAMENT DE BERGA 

Aplicació d’un recàrrec sobre l’IBI per als immobles d’ús 

residencial desocupats amb caràcter permanent 
Àrea d’Intervenció 
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Modificació puntual del POUM de Berga en l’àmbit del 

polígon industrial de La Valldan 
Àrea d’Urbanisme 

Reglament del Consell Municipal de Festes de Berga Àrea de Participació ciutadana i Festes 

Reglament de Creació i funcionament de la comissió de 

Nomenclàtor i del procediment per la denominació de carrers, 

vies urbanes i espais públics del municipi de Berga  

Àrea de Participació ciutadana i Festes 

Reglament d’organització i funcionament de l’Escola 

Municipal de Música de Berga  
Àrea d’Educació  

 

Per a més informació, consulteu el link:  

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=188 

 

4. Òrgans formals de participació 
 

Durant l’anualitat 2020, es dona continuïtat a la implementació d’aquest mecanisme, 

d’acord amb el capítol II, sobre òrgans formals de participació (consells municipals 

sectorials), del Reglament de Participació ciutadana de Berga.  

 

4.1. Consell municipal dels infants 
 

El Consell Municipal dels Infants és un òrgan de participació sectorial creat el curs escolar 

2005-2006, que té com a finalitat aconseguir que els infants visquin en la seva ciutat sent-

ne part activa, desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu. Està format 

per nens i nenes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Berga triats democràticament 

pels seus companys, els quals comparteixen diferents visions de ciutat i vénen a 

l’Ajuntament a explicar-ho i debatre-ho amb l’equip de govern. 

 

Per a més informació, consulteu el link:  

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=229 

 

4.2. Patronat Municipal de La Patum 
 

El Patronat Municipal de La Patum és un òrgan de participació sectorial des del 29 de 

març de 2017, que té com a finalitat administrar, conservar i coordinar el 

desenvolupament de la festa de La Patum, declarada Obra Mestra del Patrimoni Oral i 

Immaterial de la Humanitat per la UNESCO; totes les activitats derivades i relacionades 

estrictament amb les comparses de la festa, les seves actuacions i els seus integrants; 

vetllar per la bona utilització del nom i la imatge de la celebració; així com tot allò 

relacionat amb la seva imatge corporativa, publicitària i de difusió i tot allò que, de forma 

general o específica, inclogui el nom Patum o hi faci referència. Va ser constituït el 24 

d’abril de 2001 com a organisme autònom municipal. 

 

Per a més informació, consulteu el link:  

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=229 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=188
http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=229
http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=229
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5. Processos participatius 
 

5.1. Pressupost participatiu 
 

Durant l’anualitat 2020, es duu a terme la segona edició d’aquest mecanisme, d’acord 

amb la secció tercera, sobre el pressupost participatiu, del capítol II, del Reglament de 

Participació ciutadana de Berga. 

 

El pressupost participatiu és una eina de participació ciutadana per a què els veïns i veïnes 

puguin decidir en quins projectes o activitats s’inverteix una part del pressupost públic 

municipal de 2021. En la segona edició, l’Ajuntament de Berga hi destina una partida 

econòmica de 30.000€, dels quals 20.000€ es destinen a projectes d’inversió i 10.000€ a 

despeses de béns i serveis del pressupost municipal.  

 

Les fases de treball i calendari seguit són:  

1. Formulació de propostes. Del 7 d’octubre a l’1 de novembre.  

2. Valoració de propostes. Del 2 al 20 de novembre.  

3. Votació electrònica de propostes. Del 30 de novembre al 13 de desembre.  

4. Presentació del resultat de la votació. 15 de desembre.  

 

A continuació es reprodueix l’informe de resultats: 
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Atès el nombre de vots rebuts, les dues propostes guanyadores i que s’executaran, per 

tant, amb pressupost municipal 2021 són:  

 Renovació de parcs infantils. 250 vots (13,68%). Import estimat: 15.000€ 

 Millora de l’accessibilitat a l’Escola Especial d’Educació Santa Maria de Queralt. 

202 vots (11,06%). Import estimat: 12.000€ 

 

La suma dels imports d’aquestes propostes és de 27.000€. Els 3.000€ restants fins arribar 

als 30.000€ del total del pressupost participatiu de 2021 es destinaran a l’execució 

d’algunes de les accions de la tercera proposta que ha obtingut més vots:  

 Accés públic a la desfibril·lació i reconeixement de Berga com a ciutat 

cardioprotegida. 162 vots (8,87). Import estimat: 12.000€ 
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6. Foment del teixit associatiu 
 

6.1. Registre Municipal d’entitats 
 

Actualment, el Registre Municipal d’entitats de Berga disposa d’un total de 150 entitats 

registrades, les quals són principalment dels àmbits de cultura, esport i benestar social.  

 
ÀMBIT ENTITAT NOMBRE ENTITATS 

Cultura 54 

Educació 12 

Joventut 4 

Esport 28 

Benestar social 23 

Promoció econòmica 8 

Veïnals  12 

Altres  9 

 

6.2. Subvencions per a entitats i associacions en concurrència 

competitiva 
 

Durant l’anualitat 2020, es realitza la tercera convocatòria de subvencions a entitats i 

associacions en concurrència competitiva de l’Ajuntament de Berga, en la qual es 

presenten un total de 47 sol·licituds. A continuació s’indica el nombre de sol·licituds per 

finalitat de la subvenció, així com l’import global concedit:  

 
FINALITAT SUBVENCIÓ NOMBRE SOL·LICITUDS IMPORT GLOBAL (€) 

Cultura 10 10.000 

Educació 6 3.000 

Joventut 4 3.000 

Esport 3 2.000 

Benestar social 11 7.000 

Promoció econòmica 4 17.000 

Medi ambient  9 18.000 

 

6.3. Formació per a entitats i associacions 
 

Durant l’anualitat 2020, es programa una sessió formativa adreçada a entitats i 

associacions per videoconferència, amb el títol, mes de realització i nombre de persones 

assistents que es detalla a continuació:  

 
TÍTOL SESSIÓ FORMATIVA MES REALITZACIÓ NOMBRE DE PERSONES 

ASSISTENTS 

Captació de fons. Noves formes de 

finançament 
Octubre 8 

 

 

 
 


