
MOCIÓ PER A UN ACORD MUNICIPAL PER A LA REACTIVACIÓ DE L’EMISSORA
MUNICIPAL RÀDIO BERGA AMB LA RECUPERACIÓ DE L’EFICÀCIA DEL REGLAMENT

D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA MUNICIPAL RÀDIO BERGA QUE
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER BERGA EN EL PLE DE LA CORPORACIÓ

Ràdio Berga va deixar d’emetre regularment el 15 de juliol de 2016, havent estat durant any
una ràdio de referència i un pilar fonamental per a la ciutat de Berga des de l’any 1986.

Vist  que  cal  garantir  als  ciutadans  i  ciutadanes  un  conjunt  de  continguts  orientats  a  la
satisfacció  de  les  seves  necessitats  democràtiques,  socials,  educatives  i  culturals.  Que  cal
garantir  l’accés  de  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes  a  una  informació  veraç,  objectiva  i
equilibrada i  a les diverses expressions socials  i  culturals.  Que  cal  proporcionar una oferta
d’entreteniment de qualitat, difondre i promocionar la llengua catalana i complir, en tot allò
que es correspongui a l’àmbit local d’aquest servei públic de ràdio.

Vist que existeix un Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal Ràdio
Berga, aprovat pel Ple de la Corporació Local  l’any 2013.

Vist que el passat mes de novembre va procedir a desmantellar-se l’actual seu de Ràdio Berga i
que, de conformitat amb els pressupostos d’aquest any 2020 d’aquest Ajuntament de Berga,
aquest extrem significarà l’estalvi de, com a mínim, uns 12.000.-euros anuals.

Vista  la Llei  22/2005,  de 29 de desembre,  de  la  comunicació  audiovisual  de  Catalunya,  la
regulació dels serveis públics municipals de forma directa de conformitat amb la Llei 7/1985, el
Decret  Legislatiu 2/2003 i  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  públics  dels  ens  locals,
aprovat per Decret 179/1995. Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Instar  a  l’equip  de  govern  d’aquest  Ajuntament  de  Berga  a  realitzar  els  passos
necessaris  per  reactivar  l’emissora  municipal  Ràdio  Berga  i  recuperar  el  Reglament
d’organització i funcionament de l’emissora municipal Ràdio Berga aprovat pel Ple d’aquesta
Corporació Municipal.

Segon.- Instar a l’equip de govern d’aquest Ajuntament de Berga a donar eficàcia a l’esmentat
Reglament i a procedir a la creació i constitució dels òrgans de govern que s’hi contemplen, el
Consell d’Administració, el Consell Consultiu i Director/a i fer tots els tràmits corresponents
encarats a possibilitar la contractació del mateix.

Tercer.-  Instar a l’equip de govern d’aquest Ajuntament de Berga a que en els pressupostos
per l’any 2021 es reservi una partida pressupostària concreta i independent per tal de garantir
el  funcionament de Ràdio Berga i,  en concret,  per garantir la  contractació  d’un Director o
Directora; per tal de garantir l’efectiva posada en funcionament de les emissions regulars.

Quart.- Instar a l’equip de govern d’aquest Ajuntament de Berga a trametre aquest acord als
Grups Municipals i a la societat berguedana,  i fer-los-en partícips.
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