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VALORACIÓ DE LA PROPOSTA
El Pla de Mobilitat Urbana de Berga i el Pla d'Accessibilitat Municipal
de Berga preveuen l'adaptació de voreres i pacificació del trànsit.
Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament urbanístic i als Plans
de Mobilitat Urbana i d'Accessibilitat. Es valora l'adaptació de voreres i
passos de vianants a l'encreuament del carrer Cercs amb la carretera
de Ribes i adaptació de la vorera a l'entrada nord de l'hospital des de la
carretera de Ribes (accés al costat de la gasolinera i formació de
marques vials).
El Pla de Mobilitat Urbana de Berga preveu la implantació de carrils per
bicicletes a la ciutat especialment en els itineraris principals definits en
el Pla. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament urbanístic i al
Pla de mobilitat urbana. Es valoren 400 m de carril bici de 1,50 m
d'amplada inclosos elements separadors, senyalització i part
proporcional d'adaptació de voreres i paviments.
És viable la sol·licitud realitzada atès que l'edifici requereix d'una
actuació de millora i dotació d'equipament. Es considera adequat
valorar l'actuació amb l'import màxim degut a què requereix preveure
obres d'arranjament i millora i dotació d'equipament i mobiliari.
El Pla de Mobilitat Urbana de Berga i el Pla d'Accessibilitat Municipal
de Berga preveuen l'adaptació de voreres i pacificació del trànsit.
Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament Urbanístic i als Plans
de Mobilitat Urbana i d'Accessibilitat. Es valora l'adaptació de voreres i
passos de vianants de dues cruïlles.
Les carpes municipals no es podem muntar en zones amb paviments
tous o amb una secció insuficient ja que amb el sistema de subjecció
actual podria existir risc en cas de vent. Per tal de permetre el muntatge
en aquests tipus de paviments calen uns elements especials per
subjectar els peus de les carpes. Per aquest motiu es considera la
proposta adequada amb l’objectiu de permetre ampliar els possibles
emplaçaments per al muntatge de les carpes que actualment es limita
pràcticament al passeig de la Indústria. Es valoren un total de 80 peus
per les 20 carpes municipals que es disposen.

Adquisició d’un equipament
La sala petita de l’hotel d’entitats no disposa de cap dels equipaments
de megafonia i un sistema
citats. La proposta millora les seves condicions d’ús i per tant es valora
d’aire condicionat per a la
positivament.
sala petita de l’hotel d’entitats
El cost de l'actuació global proposada és superior a l'import màxim del
pressupost i per tant no es pot valorar conjuntament. Tenint en compte
Adequació d’un parc infantil i
que les dues actuacions són viables per sí soles i que les dues
un parc de joves al carrer del
s’ajusten al planejament i per tant es poden valorar positivament es
Programari Lliure
considera la possibilitat d’admetre-les com si fossin propostes
separades. Es valora la instal·lació d’un parc infantil.
El cost de l'actuació global proposada és superior a l'import màxim del
pressupost i per tant no es pot valorar conjuntament. Tenint en compte
que les dues actuacions són viables per sí soles i que les dues
Adequació d’un parc infantil i
s’ajusten al planejament i per tant es poden valorar positivament es
un parc de joves al carrer del
considera la possibilitat d’admetre-les com si fossin propostes
Programari Lliure
separades. Es valora un parc per a joves (streetworkout) per a practicar
exercici físic, atès que aquesta tipologia d’espai està menys
implementada al municipi.
L’Ajuntament de Berga disposa d’un equip de so, si bé aquest ja és
Adquisició d’un equip de so i
obsolet. Per altra part, no disposa de cap equip d’il·luminació per a les
il·luminació per les entitats
entitats per tal que aquestes puguin utilitzar en les seves activitats.
El Camí de Mas d'Huguets és un camí públic parcialment formigonat i
Arranjament del camí Mas
parcialment pavimentat amb tot-ú. El tot-ú necessita manteniment i
d’Huguets amb el
reposició. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament Urbanístic,
subministrament als veïns de es considera necessària i per tant es valora positivament. Es valora el
cinc camions de grava
subministrament i el transport excloent la maquinària per l'estesa i la
mà d'obra.
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Arranjament del parc infantil
de la plaça Francesc Palau i
Quer (C. de la Pietat)
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Arranjament del paviment de
la plaça de Santa Eulàlia
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Arranjament de la pista
esportiva de Santa Eulàlia
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Arranjament de la zona
recreativa des de la Font del
Guiu a la Font Negra
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Arranjament del parc infantil
entre el carrer Guillem de
Berguedà i el carrer Gósol
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Arranjament del paviment de
les dues places de la Torre
de les Hores
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Berga ciutat en harmonia:
bancs, jardineres, mural,
cartelleres, fanals adaptats i
recol·lectors d’orina per a
gossos
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Canvi d’ubicació de les dues
fonts de la plaça de la Font
del Ros
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Centre d’interpretació de la
muntanya de Queralt:
instal·lació de plafons
informatius
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El paviment de seguretat de cautxú es descarta en aquest
emplaçament atès que ja existeix una zona enjardinada que compleix
amb les condicions de paviment tou de seguretat. Atès l'estat de la
tanca cal preveure’n la instal·lació d'una de nova.
La renovació de la totalitat del paviment (aproximadament 800 m 2) té
un valor superior al límit establert. Es valora la reparació de zones
localitzades del paviment, comprenent tallat de juntes, demolició de
paviments de zones localitzades i formació d'un nou paviment de
formigó a les zones de reposició de paviment, fins a l'import màxim
establert.
La pista esportiva de Santa Eulàlia presenta esquerdes i escrostonament
de la capa superior del paviment que en dificulta l’ús com a pista
esportiva i per tant l’actuació proposada es considera justificada.
La renovació de la totalitat del paviment té un valor superior al límit
establert. Es valora la reparació de zones localitzades del paviment,
comprenent tallat de juntes, demolició de paviments de zones
localitzades i formació d'un nou paviment de formigó a les zones de
reposició de paviment, fins a l'import màxim establert.
La zona de la Font Negra és una zona recreativa, d'esbarjo i pícnic molt
utilitzada per la població de Berga especialment a l'estiu. Tècnicament
la proposta s'adapta al Planejament Urbanístic. Es valora l'arranjament
de les fonts, paviments dels aparcaments, taules, bancs i elements de
mobiliari urbà. No es valora la neteja que forma part del manteniment
regular de la zona.
El parc infantil esmentat té deficiències que es considera convenient
esmenar, en especial al límit oest amb el talús que el separa del camp
superior. Per tant ens considera la proposta ajustada i es valora
l'arranjament del talús o marge a l'oest del parc infantil amb la formació
d'un muret de 50 cm de blocs de formigó i la renovació total de la tanca
amb tanca metàl·lica. No es valora la neteja que forma part del
manteniment regular del parc.
Els paviments de les places de la Torre de les Hores s'han degradat
especialment per l'ús de sal a l'hivern en casos de gel i nevades i el seu
estat de conservació és deficient. Tècnicament la proposta s'adapta al
Planejament urbanístic i suposaria una millora necessària del paviment
de les places. Degut al cost de reposició dels paviments només es pot
incloure a la valoració l'actuació sobre la plaça superior.
Les actuacions incloses en la proposta destinades a la millora urbana
de la ciutat s’ajusten al Planejament urbanístic i són en bona part
necessàries i per tant es valoren positivament. Del total de propostes
presentades es consideren no viables el mural de la ronda de Queralt
per manca de definició i perquè s’entén que es realitzaria sobre una
tanca de propietat privada i la implantació del fil musical ja que
excediria del pressupost.
Es considera desplaçar la font situada dins de la zona de joc fora de la
tanca al costat de les taules per tal de millorar-ne l’accés i evitar els
problemes que es produeixen amb el desguàs de la mateixa. No es
considera el trasllat de la segona font ja que tècnicament no es
considera justificada la necessitat del trasllat.
La muntanya de Queralt és un dels elements principals del municipi a
nivell ambiental, paisatgístic i patrimonial. La proposta va encaminada a
la millora de la informació sobre aquest bé. Es valora la previsió de 5
unitats de plafons de dimensions 1,50x1,20 m metàl·lics, aptes per a
l'exterior i 10 unitats de cartells informatius de mida 0,5x0,7 m de les
mateixes característiques. Es preveu disseny de fabricació i muntatge.

Col·locació d’elements
Es valora la instal·lació de bandes rugoses de cautxú i senyalització
reductors de la velocitat en
vertical d'informació i advertiment de l'element reductor de velocitat en
els dos sentits de la circulació
dos punts del passeig dels Abeuradors.
al passeig dels Abeuradors
Les Fonts del Vall són elements del patrimoni cultural de la ciutat i
Conservació i museïtzació a
estan catalogades com a Bé Cultural d’Interès Local al Catàleg de béns
les Fonts del Vall: estudi,
del POUM. Totes les actuacions encaminades a revaloritzar i conservar
neteja, consolidació i
aquest patrimoni són necessàries i per tant es valora positivament la
protecció
proposta.
El Pla de Mobilitat Urbana de Berga i el Pla d'Accessibilitat Municipal
de Berga preveuen l'adaptació de voreres i pacificació del trànsit i per
Creació de passos alçats en
tant es valora el recrescut del pas de vianants a base d'aglomerat
els accessos a les escoles
asfàltic en calent, la formació de marques vials i la senyalització vertical
necessària.
La zona del Parany i Rasa del Casot estan en part en sòl urbà no
consolidat dins de plans de millora urbana i en part en sòl urbanitzable.
El camí que uneix el camí del Parany amb la Rasa del Cassot està
Enllumenat del camí del
inclòs dins del sector de sòl urbanitzable i per tant la urbanització del
Parany cap al Cassot i revisió
mateix correspon al desenvolupament del sector. En aquest sentit s’ha
de l’actual Cassot
de considerar no viable l’actuació en aquest camí.
Es valora positivament la millora de l’enllumenat existent a la Rasa del
Casot.
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La millora del carrer Major com a eix comercial històric de la ciutat es
considera necessari i es valora positivament des del punt de vista
Estimem el carrer Major:
tècnic. Es preveu el subministrament i muntatge de papereres i cartells
cartells informatius,
informatius i cartelleres. El retexturitzat del paviment de la plaça Ciutat i 5.700,00 €
cartelleres, papereres i
carrer Mare de Déu dels Àngels fins a la plaça de Sant Pere no és
texturització
viable tècnicament en aquest tipus de paviment ja que en produiria el
trencament.
El Pla de Mobilitat Urbana de Berga preveu la implantació de carrils per
Instal·lació d’aparcaments
bicicletes a la ciutat i espais per aparcament de bicicletes. Tècnicament
6.800,00 €
per bicicletes
la proposta s'adapta al Planejament urbanístic i al Pla de Mobilitat
Urbana. Es valoren 10 aparcaments d’arc per 6 bicicletes cadascun.
La proposta s'ajusta al sistema de recollida de residus de la ciutat en
base al "porta a porta" i ha de permetre fomentar i augmentar la
recollida per fraccions. Tècnicament la proposta s'adapta al
Instal·lació de papereres amb
Planejament urbanístic i és coherent amb el sistema de recollida de
19.900,00 €
selecció de residus
residus implantat a la ciutat. La valoració realitzada en base a la
proposta de pressupost presentada es fa per un total de 27 papereres a
735 €/unitat.
Instal·lació d’una càmera de
vigilància amb lectura de
Es valora positivament.
3.100,00 €
matrícules a l’accés de la
Serra de Casampons
Atès que aquesta actuació abasta tot el territori del municipi, es
considera que l'import màxim no és viable per donar resposta a la
totalitat de la proposta. Per una part, manca concreció en quins corriols
Inventari i neteja dels corriols són en els quals es vol actuar i quin tipus d’actuació es planteja. Per
20.000,00 €
i les dreceres
altra, la redacció d’un inventari de camins i corriols, tot i que
necessària, no es pot considerar una inversió i per tant cal desestimarla. Es valora el cost de les actuacions puntuals de neteja i esbrossada
de part dels corriols i dreceres fins a finalitzar l'import màxim.
El camí on es proposen les millores uneix el carrer Gósol amb el carrer
del Pare Coll passant per l'antiga fàbrica de Cal Nelas i creuant la Rasa
dels Molins. L'actuació proposada és sobre un camí d'ús públic situat
Millora del camí peatonal que dins d'un sector de planejament derivat. En aquest sentit no és viable
comunica el carrer Gósol i el una actuació de millora i urbanització del camí ja que aquesta s'haurà
13.200,00 €
carrer Pare Coll
de realitzar en el moment de la urbanització del sector. En tot cas
tractant-se d'un camí d'ús públic sí que es consideren apropiades les
actuacions que tinguin com a objectiu la seguretat de les persones.
Es valoren les actuacions mínimes i indispensables per tal de garantir
la seguretat de les persones usuàries del camí.
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Millora del parc de la Rasa
dels Molins

Es valora adequar el parterre situat al nord-oest del parc de dimensions
20.000,00 €
22x13 m com a pista poliesportiva.
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Millora dels jardinets i les
fonts del passeig de la
Indústria

Es considera viable amb el límit de l’arranjament dels escocells fins
l'import màxim establert (entre 50 i 60 unitats).

20.000,00 €
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Millorem el carrer Major:
càmeres de vigilància

Instal·lació de 2 càmeres de vigilància.

16.300,00 €
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Millores al Parc del Lledó:
enllumenat, espais verds,
aigua potable i zona de jocs
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Millores al Parc del Lledó:
portes d’accés, senyalització,
arranjament interior i parc
infantil
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Millores d’accessibilitat i
mobilitat a la Font del Ros
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Plantació d’arbres en els
carrers en els quals en
manca

37

Redacció d’un projecte
d’adaptació de les vies a la
circulació de persones amb
dificultat de mobilitat

El Parc de Lledó no disposa d'enllumenat públic degut a accions
vandàliques que varen provocar que per seguretat es desconnectés de
la xarxa. La proposta s'adapta al Planejament urbanístic i permet posar
en valor i dinamitzar el Parc. Es valora la formació d'una línia de
subministrament nova fins a l'amfiteatre, la instal·lació d'un quadre
20.000,00 €
d'enllumenat per a l'ús en activitats a l'amfiteatre i la substitució dels
projectors actuals per projectors LED. També es valora la instal·lació
d'enllumenat públic a la zona de l'skate park fins a 8 unitats de punts de
llum complerts.
La proposta s'adapta al Planejament urbanístic i permet posar en valor i
15.000,00€
dinamitzar el Parc i per tant es valora positivament.
Es valora destinar l'import màxim admissible en actuacions d'adequació
de passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
20.000,00 €
preveient-se 7 actuacions.
La plantació d'arbres en els carrers que no n'hi ha vindrà condicionada
per la suficiència de l'amplada de les voreres per admetre la plantació
de l'arbre amb un escocell, garantint el pas de vianants suficient
d'acord amb la normativa vigent d'accessibilitat. Es valoren els treballs
20.000,00 €
de subministrament i plantació d'arbres de diferents espècies i calibre
adequat, la formació d'escossell i l'aportació de terra adequada. En
aquest cas cal preveure destinar la totalitat de l'import màxim per
l’actuació.
Berga disposa en l'actualitat d'un Pla d'Accessibilitat Municipal que és
un document que recull i valora les actuacions necessàries per a la
20.000,00 €
millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
L'Ajuntament anualment destina recursos per anar executant les

actuacions que es preveuen en aquest pla. L'actuació proposada és
viable i contribuirà a complementar les actuacions ja previstes per l’any
2020. Es preveu destinar l'import màxim en actuacions d'adaptació de
passos de vianants adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Amb
aquest import es considera que es poden realitzar diverses actuacions,
l'import de les quals varia segons l'emplaçament, però es calcula que
serà entre 8 i 10 guals.
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Renovació de la capa
superior del paviment de la
plaça major de La Valldan
Reparacions al carrer de
Castellar del Riu: barana i
forats d’arbres
Reparacions al carrer
Pinsania: barana, esquerdes
al paviment i paret
esllavissada

Es valora la retirada del paviment de formigó existent i la formació d'un
nou paviment de formigó sobre una superfície de 400 m2.

19.100,00 €

Actuacions de manteniment correctiu a realitzar per part de brigades.

2.300,00 €

La sol·licitud es considera viable i es valoren els treballs de les
actuacions sol·licitades.

18.500,00 €

Es considera no viable la revisió del POUM de Berga ja que no es
tracta d’una inversió i sobrepassa el pressupost màxim establert.
Es considera viable la proposta d’adquisició de finques a la zona del
Molí del Brillant ja que estaria inclosa al pressupost d’inversions i pot
contribuir a la regeneració i millora del casc antic de la ciutat.
Es considera viable la substitució dels trams de barana de les rampes
atès que la barana existent és escalable. Es valora la substitució de la
Substitució de les baranes de barana metàl·lica per una barana a base de balaustres de formigó
les rampes de pujada i
prefabricat. Atès que la barana de balaustres de formigó prefabricat té
baixada del carrer Muntanya un cost alt de construcció i té un cost alt de reparació davant de
per balaustrades
situacions de col·lisió de vehicles, es recomanen altres solucions
constructives més resistents als impactes com pot ser una barana
metàl·lica.
Amb un estudi tècnic previ, es podria arribar a instal·lar
Ubicació de panells solars en aproximadament uns 64 mòduls fotovoltaics en les cobertes de les
edificis municipals, com ara
escoles per una potència de 62 quilowatts pic. Amb aquesta instal·lació
les escoles
de panels solars fotovoltaics es pot preveure estalviar un 32% de
consum global anual de l’equipament.
Ubicació d’una tanca de
El tram sol·licitat correspon a un tram de la carretera C-1411z d'accés
protecció entre la carretera i
sud a Berga. Es valora la instal·lació d'un tram de barrera de seguretat
els arbres a l’entrada sud de metàl·lica tipus doble ona per a la contenció de vehicles amb una
Berga
longitud de 100 m.
Revisió del POUM i
adquisició de terrenys a la
zona del Molí del Brillant

20.000,00 €

18.200,00 €

20.000,00 €

8.500,00 €

