AJUNTAMENT DE BERGA

NOU REGLAMENT:

OCUPACIÓ DEL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT DE BERGA
DURANT LES FESTES DE LA PATUM
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 projecte del reglament
d’ocupació del balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes de La Patum, a través del seu portal web.
L’objectiu de la consulta pública és recollir l’opinió de la ciutadania i les entitats més representatives
potencialment afectades per la futura norma sobre:
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a.
b.
c.
d.

Els problemes que es pretenen solucionar
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

2. Antecedents.
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,
atribueixen als municipis les potestats reglamentària i d’autoorganització.
Tot i que existeix un sistema d’assignació de les places del balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes
de La Patum, que s’ha aplicat fins al moment, el Consistori no disposa d’un reglament específic com a
mesura d’ordenació, transparència i participació ciutadana.
L’Ajuntament té competència en aquesta matèria, d’acord amb l’article 25.2 de la LRBRL i l’article 25.2 de la
LRSAL, que estableix com a competència pròpia ‘la promoció de la cultura i equipaments culturals’.
En concret, la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural assenyala que la societat civil, que crea, organitza i transmet cultura, ha d’ésser
objecte d’una atenció especial, ja que, gràcies al seu esforç i a les seves iniciatives, no només es conserva
un patrimoni de gran importància, sinó que s’impulsa una manera de concebre la cultura com a element de
participació i de decisió summament enriquidors per a la ciutadania.
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per cultura popular i tradicional el conjunt de les manifestacions de la
memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant passades com presents. La cultura popular i tradicional
inclou tot el que fa referència al conjunt de manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són
les festes i els costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions festives, les
creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres manifestacions que tenen caràcter
popular i tradicional, i també les activitats tendents a difondre-les arreu del territori i a tots els ciutadans.
Durant l'anualitat 2018 l'Ajuntament de Berga, a través de l'àrea de Participació ciutadana, impulsa
l'elaboració del Reglament d’ocupació del balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes de La Patum.
La present iniciativa normativa s’ha sotmès a informació i consideració del Patronat Municipal de La Patum,
com a òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Berga sobre la festa de La Patum, en data de 14 de
setembre de 2018.
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3. Problemes a solucionar.
Objectiu i àmbit d’aplicació
El reglament té com a objectiu regular l’ocupació del balcó de l’Ajuntament de Berga en motiu de les festes
de La Patum, per tal de fer compatible la representació institucional i tradicional amb l’accés a la ciutadania
durant els actes que es duen a terme a la plaça de Sant Pere.
Els actes principals de les festes de La Patum se celebren a Berga des del dimecres abans al dijous de
Corpus (data variable anualment) fins al diumenge després.
La capacitat màxima del balcó de l’Ajuntament és, durant les festes, de setanta-quatre places, atès que s’hi
instal·la una grada expressament dissenyada per a l’ocasió per tal d’augmentar-ne la seva capacitat
habitual.
Distribució del balcó
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D’una banda, els actes que es duen a terme a la plaça de Sant Pere i durant els quals el balcó consistorial
s’obre a la representació institucional i tradicional són el passacarrers o passada de dimecres al migdia, el
passacarrers de dimecres al vespre, La Patum de Lluïment de dijous, La Patum Completa de dijous, La
Patum Infantil de Lluïment, La Patum Infantil Completa, el passacarrers de dissabte al vespre, La Patum de
Lluïment de diumenge i La Patum Completa de diumenge.
D’altra banda, els actes que es duen a terme a la plaça de Sant Pere i durant els quals el balcó consistorial
s’obre a la ciutadania són el passacarrers de dimecres al migdia, el passacarrers de dimecres al vespre, La
Patum Completa de dijous (tercer i quart salt), La Patum Infantil Completa (tercer i quart salt), el
passacarrers de dissabte al vespre i La Patum Completa de diumenge (tercer i quart salt).
Assignació de les places adreçades a la ciutadania
En el cas de les Patums a la plaça, l’assignació de les places es realitzarà per sorteig.
En el cas dels passacarrers o passades, l’accés al balcó serà per ordre d’arribada, fins a completar
l’aforament, tant en les sortides com en les arribades.
En tots els casos, les persones que accedeixin al balcó hauran de mostrar un comportament adequat, adient
i de respecte envers a la institució mentre es trobin dins de les dependències municipals.
Convocatòria anual
El nombre de places que es destinen als ciutadans i ciutadanes durant els actes que es duen a terme a la
plaça de Sant Pere es determinarà en la convocatòria anual corresponent.
Així mateix, en aquesta convocatòria també es determinarà el termini per a la presentació de les sol·licituds
d’accés de la ciutadana al balcó consistorial, la data del sorteig públic, la metodologia del sorteig, la data i
els canals de comunicació dels resultats del sorteig i la data màxima de la renuncia a les places assignades
per part dels ciutadans i ciutadanes.

4. Necessitat i oportunitat.
Com ja s’ha comentat, existeix un sistema d’assignació de les places del balcó de l’Ajuntament de Berga
durant les festes de La Patum, que s’ha aplicat fins al moment, si bé el Consistori no disposa d’un reglament
específic com a mesura d’ordenació, transparència i participació ciutadana.
Durant l'anualitat 2018 l'Ajuntament de Berga, a través de l'àrea de Participació ciutadana, impulsa
l'elaboració del Reglament d’ocupació del balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes de La Patum.
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5. Objectius de la norma.
El nou reglament té com a objectius:




Ordenar la distribució de l’ocupació del balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes de La Patum.
Promoure l’accés de la ciutadania al balcó en determinats actes.
Fomentar la transparència i la informació pública de la gestió i acció del govern municipal.

6. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
L’elaboració del projecte del Reglament d’ocupació del balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes de
La Patum és imprescindible, atès que no existeix cap reglament específic fins al moment.
Berga, 25 d’octubre de 2018
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