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MEMÒRIA

CONSULTA  PÚBLICA  PRÈVIA  EN  EL  PROCEDIMENT  D’ELABORACIÓ  DEL 
REGLAMENT  D’USOS  DELS  ESPAIS  I  RECURSOS  MATERIALS  DE 
L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ.

D’acord  amb  allò  establert  a  l’article  133  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de 
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb 
caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una 
consulta pública, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb 
la voluntat  de recollir  l’opinió dels ciutadans i/o organitzacions més representatives 
potencialment  afectats  per  la  futura  norma.   Amb  aquesta  iniciativa  es  vol  donar 
resposta al dret constitucional de participació ciutadana reconegut en l’art. 105 de la 
Constitució Espanyola. 

Amb aquesta  finalitat  es formula la  present  memòria informant  sobre els següents 
aspectes: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

c) Els objectius de la norma 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

ENTITAT PROPONENT Ajuntament de Roda de Berà

REGIDORIA DELEGADA Àrea  de  Serveis  Territorials.  Dep.  D’obres  Públiques  i 
Urbanisme

TIPUS DE NORMA Reglament  Municipal

OBJECTE DE 
REGULACIÓ

Règim d’usos dels espais i recursos materials de l’Ajuntament 

A.- PROBLEMES QUE ES PRETEN SOLUCIONAR AMB LA INICITIVA.

El problema principal que es pretén solucionar amb l’aprovació d’aquest reglament, és 
donar un marc normatiu a la cessió de l’ús dels espais i dels recursos materials de 
l’Ajuntament de Roda de Berà.



Aquesta normativa té com a finalitat regular la cessió de l’ús dels espais municipals,  
així  com d’aquells recursos materials de que disposa l’Ajuntament .  En tot  cas,  el 
Reglament haurà d’incorporar  l’ús i el funcionament de tots aquells recursos materials 
de que disposa l’Ajuntament, per a la celebració d’actes de caràcter cultural, social o 
institucional, garantint tant el gaudiment dels espais i els recursos materials com la 
seva preservació.

Sense  perjudici  de  l’anterior,  els  diferents  serveis  municipals  podran  disposar  de 
normatives pròpies per regular qüestions específiques de cada equipament , sempre 
d’acord amb el marc general que estableixi el futur reglament.

L’Ajuntament pot establir convenis específics amb les entitats de Roda de Berà per 
cedir temporalment l’ús d’alguns espais concrets, establint les condicions específiques 
corresponents, essent aquest reglament d’aplicació subsidiària 

En  el  futur  reglament,  els  equipament  municipals  i  el  material  municipal  es  tracta 
d’acord  amb el  règim que  estableix  el  patrimoni  dels  ens  locals  i  aquest  aspecte 
s’ajusta en la  norma en el  Decret  336/1988,  de 17 d’octubre,  pel  qual  s’aprova el 
Reglament el Patrimoni dels ens Locals.

Quins problemes es pretenen solucionar amb la iniciativa d’aquest reglament?

a) La manca de regulació, dels requisits i procediment per a accedir a la cessió de 
materials municipals.

b) El control insuficient en la cessió dels béns municipals i la seva ubicació.
c) Insuficient visibilitat i transparència dels béns que es posen a disposició de la 

ciutadania.

En tot cas, la promulgació d’aquest reglament s’ha de visualitzar com una oportunitat 
per  a  sistematitzar  el  règim  de  les  cessions  de  l’ús  i  establir  la  base  per  poder 
determinar  el  règim  d’usos  de  cada  equipament  així  com  les  característiques  de 
cadascun. 

B.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

L’Ajuntament de Roda de Berà ha vingut cedint material i béns mobles municipals de 
forma recurrent a la ciutadania i a organitzacions sense ànim de lucre, amb l’objectiu 
de recolzar el desenvolupament de les seves funcions i interessos socials, compatibles 
amb l’interès públic, sense haver regulat fins al moment els requisits, el procediment, i  
possibles beneficiaris que poden fer ús d’aquesta possibilitat.

C.- OBJECTIUS DE LA NORMA.

Els objectius serien els següents:

 Aconseguir  una  gestió  objectiva,  eficient,  racional,  i  transparent  tant  dels 
equipaments com del material municipal l’ús del qual se cedeixi al conjunt de 
la ciutadania o entitats.



 Dotar  la  ciutadania  i  les  entitats  de  recursos  per  a  la  seva  promoció 
econòmica i social i per al desenvolupament per tercers d’activitats d’interès 
local, en condicions d’igualtat.

 Dotar de major transparència i visibilitat els recursos que ofereix l’Ajuntament 
amb vocació de servei al conjunt de la ciutadania i a les entitats.

 Aconseguir un millor control dels béns municipals i la seva ubicació quan són 
cedits a tercers.

 Racionalitzar la gestió dels recursos municipals i aconseguir major eficiència 
en la seva assignació.
 

D.-  POSSIBLES  SOLUCIONS  ALTERNATIVES,  REGULATORIES  I  NO 
REGULATORIES.

Atès que es tracta de regular els usos i la cessió dels béns municipals, resulta precís 
aprovar un Reglament marc, que incorpori com a mínim:

-Els possibles usuaris.

-El règim de les autoritzacions.

-Els usos dels equipaments.

-Criteris de cessió.

-Drets i deures dels usuaris.

-El Règim de cessió del material municipal.

-Regulació del règim d’infraccions i sancions.

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.


	En el futur reglament, els equipament municipals i el material municipal es tracta d’acord amb el règim que estableix el patrimoni dels ens locals i aquest aspecte s’ajusta en la norma en el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament el Patrimoni dels ens Locals.
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