AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 15 DE FEBRER DE 2018, D’INICI
D’EXPEDIENT DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCÉS PARTICIPATIU EN
ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS I DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI

La participació ciutadana és una línia política que es considera adient impulsar
sobretot a nivell d’elaboració del pressupost municipal. Es considera que existeix la
necessitat, no només de definició i concreció del procés participatiu en els
pressupostos municipals; sinó que, a més, és necessària la seva regulació normativa
per dotar-la de seguretat jurídica.
A tal efecte es considera adient l’elaboració d’un reglament regulador del procés
participatiu en els pressupostos municipals i, en conseqüència, cal iniciar el procés
d’elaboració d’aquesta norma, d’acord amb el procediment regulat a tal efecte a la Llei
7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local, el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril i el Reglament d’obres , activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret
179/1995, de 13 de juny.
Caldrà, amb caràcter previ a l’aprovació inicial del projecte de reglament pel ple de
Corporació, la designació de la Comissió redactora prevista a l’article 62 del citat
reglament 179/1995, la qual és competència de l’alcaldia en virtut de la competència
residual competencial establerta a l’article 21.1 s) de la Llei reguladora de les Bases
del règim local, atribució que es va delegar a la Junta de Govern Local per resolució de
10 d’octubre de 2017.
Igualment es considera convenient, amb caràcter previ a l’elaboració de l’avantprojecte
de reglament, realitzar una consulta pública d’acord amb el previst a l’article 133 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú.
Per acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es van fixar les directrius a
aplicar en els processos de participació ciutadana en l’àmbit normatiu.
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’elaboració i inici de l’expedient del reglament regulador del procés
participatiu en els pressupostos municipals.
SEGON: Designar la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma anteriorment citada i que quedarà constituïda per:
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Presidència:
Queralt Puig Castañé, Regidora de l’àrea d’interior, joventut i participació i
transparència
Vocalies:
Noèlia Ramírez Calatrava, Regidora de l’àrea d’esports, medi ambient comunicació i
xarxes
Albert Otero Bonet, regidor
Josep Alfons Montraveta Torrebadella, Secretari-Interventor
Xavier Malagarriga Martínez, tècnic auxiliar d’intervenció.
TERCER: Obrir un període de consulta prèvia, d’acord amb el previst a l’article 133 de
la Llei 30/2015, en base al document de consulta pública prèvia que figura a
l’expedient i altres documents de treball que es sotmetran a consideració de la citada
Comissió redactora. Aquesta consulta pública es realitzarà mitjançant la web de
l’Ajuntament www.balsareny.cat dins l’apartat “participació ciutadana en projectes
normatius”. El termini d’aquesta consulta prèvia serà de quinze dies naturals des
d’aquell en que s’habiliti l’accés a la informació a la citada web municipal i s’adreça a
totes les persones residents a Balsareny majors de 16 anys així com a les
associacions i entitats amb domicili social a Balsareny.
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