AJUNTAMENT DE BERGA

NOVA ORDENANÇA: CONCESSIÓ DE PREMIS COM A RESULTAT DE LA

PARTICIPACIÓ EN ELS CONCURSOS DELS ACTES FESTIUS I
CULTURALS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT 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 de l’Ordenança per a la concessió de premis com a
resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals organitzats per l’Ajuntament 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.
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, i la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada com a Text refós pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
article 66.3, el municipi té competències pròpies, entre d’altres, en matèria de l’ocupació del lleure, entre d’altres.

3. Problemes a solucionar
Dins de la programació d’actes festius i culturals de Berga, s’organitzen diferents concursos destinats a valorar la
participació i l’interès dels i les participants, dotats amb determinats premis que poden ser de valor monetari o en
espècie.
L’Ajuntament de Berga no disposa, fins a l’actualitat, de cap norma que sistematitzi el procediment per a la
concessió dels premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals del municipi
organitzats pel mateix Ajuntament, aprovada com a ordenança.

4. Necessitat i oportunitat.
Atès que una les competències pròpies dels municipis és l’ocupació de lleure; atès que fins a l’actualitat
l’Ajuntament de Berga no disposa de cap norma que reguli el procediment per a la concessió dels premis com a
resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals del municipi organitzats pel mateix
Ajuntament; i atès que és voluntat de la regidoria de Participació popular i Festes impulsar la redacció i la
implementació de l’esmentada norma, s’inicia el procediment per a elaborar l’Ordenança per a la concessió de
premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals organitzats per l’Ajuntament
de Berga.

5. Objectius de la norma.
L’objectiu de la iniciativa és motivar i promocionar la participació dels berguedans i berguedanes en les diferents
activitats de caire festiu i cultural del municipi.
Com a relació merament enumerativa i no tancada, s’esmenten les següents:
 Concurs de la rua i del ball de disfresses de Carnaval
 Concurs de cartells de La Patum
 Concurs de cartells de La Patum Infantil
 Concurs de bandes i grups musicals per actuar al concert jove de dissabte de La Patum
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Concurs de cessió de l’espai públic per ubicar barres de begudes al concert de dissabte de La Patum
Concurs de pintura ràpida de tardor

En el preàmbul de les bases reguladores es justificarà l’adequació de la norma als principis de bona regulació
establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
article 129, relatius a la seva necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
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