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1. Introducció
L’àrea de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Berga, creada el gener de 2017, té
com a objectius principals:
1. Promoure la participació i col·laboració ciutadana en la definició i l’aplicació de les
polítiques públiques locals més rellevants, tenint en compte les necessitats,
problemàtiques i preferències expressades pels veïns i les veïnes.
2. Fomentar la transparència i la informació pública de la gestió i l’acció del govern
municipal.
D’acord amb 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, article 70 bis, ‘els ajuntaments han d’establir i regular en normes
de caràcter orgànic procediments i òrgans adequats per a la participació efectiva dels veïns
en els assumptes de la vida pública local’.
Per altra part, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 66.2, els ens locals
tenen competències en l’àmbit de la participació ciutadana, entre d’altres, amb l'abast que
fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. I, d’acord amb la disposició final
tercera, correspon a la potestat reglamentària dels ens locals el desplegament dels aspectes
relatius a la participació ciutadana, entre d’altres, d'acord amb el marc general que
estableixen aquesta Llei i les normes bàsiques de l'Estat.
Fruit de la legislació esmentada, el Reglament de Participació ciutadana de Berga,
publicat al BOPB en data de 23 de novembre de 2018, article 1, té per objecte
l’establiment del règim jurídic, el procediment, la implementació, l’avaluació i la rendició
de comptes dels mecanismes d’informació pública i participació ciutadana en l’àmbit
competencial de l’Ajuntament (article1).
En concret, en el capítol IV, sobre el retorn dels instruments de participació, article 48 de
retorn a la ciutadania, ‘una vegada a l’any l’Ajuntament publicarà i difondrà una memòria
amb els resultats obtinguts dels instruments de participació’.
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2. Transparència i accés a la informació pública
Durant l’anualitat 2019, es dona continuïtat a la implementació d’aquest mecanisme,
d’acord amb l’article 4, sobre transparència i accés a la informació pública, del Reglament
de Participació ciutadana de Berga.

2.1.

Indicadors de transparència

Entenem com a transparència l’acció de donar a conèixer la informació pública sobre la
gestió i l’acció del govern municipal, per tal de facilitar la participació ciutadana.
L’Ajuntament de Berga disposa del segell d’InfoParticipa, certificació que atorga el
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local,
en base al compliment de 52 indicadors distribuïts en 5 àmbits:
 Qui són els representants polítics?
 Com es gestionen els recursos col·lectius?
 Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions,
subvencions, ...?
 Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
 Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
En l’edició de 2019, l’Ajuntament renova el segell d’InfoParticipa per segon any
consecutiu, complint 50 dels 52 indicadors (96,2%).
Per a més informació, consulteu el link:
http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=243

2.2.

Calendari de l’Ajuntament de Berga

L’Ajuntament edita, per segon any consecutiu, un calendari en format de sobretaula, que
enguany es dedica a la presentació dels àmbits de treball del consistori, incloent tant els
serveis que es presten de manera directa a la ciutadania com les tasques que es realitzen
internament i que són indispensables per a què els serveis puguin ser prestats amb
eficàcia. Així mateix, inclou les festes, fires i altres esdeveniments que organitza
l’Ajuntament durant l’any en curs.
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Imatge de la pàgina d’inici del Calendari 2020 de l’Ajuntament de Berga

3. Mecanismes generals de participació
3.1.

Sessions públiques del Ple municipal

Durant l’anualitat 2019, es dona inici a la implementació d’aquest mecanisme, d’acord
amb l’article 26, sobre intervenció ciutadana en les sessions públiques del Ple, del
Reglament de Participació ciutadana de Berga.
Per una part, s’han presentant les següents mocions per part de les següents entitats i
associacions:
NOM
ENTITAT/ASSOCIACIÓ
Escola Sant Joan
Grup de Defensa de la Natura
del Berguedà

TÍTOL MOCIÓ
Volem mantenir les línies de
l’escola pública de Berga
Contra la incineradora de residus
situada a l’antiga central tèrmica de
Cercs

DATA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DEL
PLE MUNICIPAL
6 de juny de 2019
7 de novembre de 2019

Per altra, s’han efectuat les següents aportacions per part de persones a títol individual
(s’enumeren els temes aportats):
TEMA APORTAT
Previsió temporal de l’arribada de l’autobús públic al nou institut de secundària
Casa en mal estat a Cal Rosal, en perill d’ensorrar-se
Manca de manteniment dels arbres de la plaça de les Fonts
Xarxa de filferro abandonada a la carretera de Cal Rosal
Manca de substitució dels antics contenidors en algun punt, anteriors al Porta a porta
Manca de funcionament de les llums del pàrquing de Queralt
Canvi en la xarxa de l’autobús públic, no arriba a tots els indrets
Manca de regulació de la instal·lació de fils de fibra òptica a les façanes de cases particulars
Demanda de tràmit d’una ordenança per tal de regular la instal·lació de fils de fibra òptica a les
façanes de cases particulars

MES DE LA SESSIÓ
PÚBLICA DEL PLE
MUNICIPAL
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
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Neteja i arranjament del carreró que va des de l’edifici de l’antiga Telefònica fins a la rasa dels
Molins, així com anomenar-lo

Novembre

Establiment d’un sol sentit de circulació al carrer del Programari Lliure

Desembre

3.2.

Informació pública i participació ciutadana en projectes
normatius

Durant l’anualitat 2019, es dona continuïtat a la implementació d’aquest mecanisme,
d’acord amb la secció VII, sobre informació pública i participació ciutadana en projectes
normatius, del capítol I del Reglament de Participació ciutadana de Berga.
L’Ajuntament de Berga promou la informació pública i la participació ciutadana en
l’elaboració i la revisió de les normes i els reglaments de competència municipal, d’acord
amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
En concret, per a fomentar la participació ciutadana en projectes normatius, es realitza la
consulta pública prèvia amb l’objectiu de disposar de les opinions i conèixer el
posicionament de la ciutadania, a títol individual o en representació d’una organització o
associació inscrita en el Registre Municipal d’entitats de Berga, en relació amb qualsevol
aspecte que permeti una millor elaboració de la norma o reglament.
Enguany, s’han dut a terme les següents consultes públiques prèvies per part de les
següents àrees:
TÍTOL PROJECTE NORMATIU
Ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense
ànim de lucre mitjançant concurrència competitiva
Ordenança per a la concessió de premis com a resultat de la
participació en els concursos dels actes festius i culturals
organitzats per l’Ajuntament de Berga
Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals

ÀREA RESPONSABLE DE
L’AJUNTAMENT DE BERGA
Àrea de Participació ciutadana i Festes
Àrea de Participació ciutadana i Festes
Àrea d’Esports

Per a més informació, consulteu el link:
http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=188

4. Òrgans formals de participació
Durant l’anualitat 2019, es dona continuïtat a la implementació d’aquest mecanisme,
d’acord amb el capítol II, sobre òrgans formals de participació (consells municipals
sectorials), del Reglament de Participació ciutadana de Berga.

4.1.

Consell municipal dels infants

El Consell Municipal dels Infants és un òrgan de participació sectorial creat el curs escolar
2005-2006, que té com a finalitat aconseguir que els infants visquin en la seva ciutat sentne part activa, desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu. Està format
per nens i nenes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Berga triats democràticament
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pels seus companys, els quals comparteixen diferents visions de ciutat i vénen a
l’Ajuntament a explicar-ho i debatre-ho amb l’equip de govern.
Per a més informació, consulteu el link:
http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=229

4.2.

Patronat Municipal de La Patum

El Patronat Municipal de La Patum és un òrgan de participació sectorial des del 29 de
març de 2017, que té com a finalitat administrar, conservar i coordinar el
desenvolupament de la festa de La Patum, declarada Obra Mestra del Patrimoni Oral i
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO; totes les activitats derivades i relacionades
estrictament amb les comparses de la festa, les seves actuacions i els seus integrants;
vetllar per la bona utilització del nom i la imatge de la celebració; així com tot allò
relacionat amb la seva imatge corporativa, publicitària i de difusió i tot allò que, de forma
general o específica, inclogui el nom Patum o hi faci referència. Va ser constituït el 24
d’abril de 2001 com a organisme autònom municipal.
Per a més informació, consulteu el link:
http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=229

5. Processos participatius
5.1.

Pressupost participatiu

Durant l’anualitat 2019, es dona inici a la implementació d’aquest mecanisme, d’acord
amb la secció tercera, sobre el pressupost participatiu, del capítol II, del Reglament de
Participació ciutadana de Berga.
El pressupost participatiu és una eina de participació ciutadana per a què els veïns i veïnes
puguin decidir en quins projectes o activitats s’inverteix una part del pressupost públic
municipal de 2020. En la primera edició, l’Ajuntament de Berga hi destina una partida
econòmica de 30.000€, corresponent al capítol de projectes d’inversió del pressupost
municipal.
Les fases de treball i calendari seguides són:
1. Presentació: acte públic i trobades amb entitats. Del 8 a l’11 d’octubre.
2. Formulació de propostes. Del 9 d’octubre al 3 de novembre.
3. Valoració de propostes. Del 4 al 22 de novembre.
4. Votació de propostes. Del 2 al 15 de desembre.
5. Presentació del resultat de la votació. 17 de desembre.
S’han presentant les següents propostes per part d’entitats i associacions i persones a títol
individual, indicant per a cadascun d’aquestes el nombre de vots obtinguts en la fase de
votació, la valoració realitzada pels serveis tècnics municipals respecte a la seva viabilitat
i el pressupost estimat:
NÚMERO
PROPOSTA

TÍTOL I
NOMBRE VOTS OBTINGUTS

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA

PRESSUPOST

6

Accés a peu a l’hospital
1

67
Adaptació de carrils i aparcaments
per bicicletes

2

23
Adequació de la guingueta del
Parc del Lledó

3

13
Adaptació de les voreres on hi ha
passos de vianants

4

43
Adquisició dels peus de les carpes
municipals

5

6

4
Adquisició d’un equipament de
megafonia i un sistema d’aire
condicionat per a la sala petita de
l’hotel d’entitats

9
7

Adequació d’un parc infantil i un
parc de joves al carrer del
Programari Lliure

50
8

Adequació d’un parc infantil i un
parc de joves al carrer del
Programari Lliure

23
Adquisició d’un equip de so i
il·luminació per les entitats
9

10

19

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
12.600,00 €
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
20.000,00 €
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
20.000,00 €
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
19.200,00 €
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.
11.200,00 €
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.
La sala petita de l’hotel d’entitats no disposa de cap dels equipaments citats.
La proposta millora les seves condicions d’ús i per tant es valora
positivament.
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 s’ajusten al
planejament i per tant es poden valorar positivament es 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 s’ajusten al
planejament i per tant es poden valorar positivament es considera la
possibilitat d’admetre-les com si fossin propostes 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 obsolet.
Per altra part, no disposa de cap equip d’il·luminació per a les 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
d’Huguets amb el subministrament parcialment pavimentat amb tot-ú. El tot-ú necessita manteniment i
als veïns de cinc camions de grava reposició. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament Urbanístic, es
considera necessària i per tant es valora positivament. Es valora el
subministrament i el transport excloent la maquinària per l'estesa i la mà
d'obra.
Arranjament del parc infantil de la
plaça Francesc Palau i Quer (C. de El paviment de seguretat de cautxú es descarta en aquest emplaçament atès
que ja existeix una zona enjardinada que compleix amb les condicions de
la Pietat)
paviment tou de seguretat. Atès l'estat de la tanca cal preveure’n la
instal·lació d'una de nova.

7.000,00 €

20.000,00 €

18.000,00 €

1.200,00 €

2.500,00 €

28
11

3.600,00 €

4

7

Arranjament del paviment de la
plaça de Santa Eulàlia
12

35
Arranjament de la pista esportiva
de Santa Eulàlia

13

14

36
Arranjament de la zona recreativa
des de la Font del Guiu a la Font
Negra

43
15

La renovació de la totalitat del paviment (aproximadament 800 m2) 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
20.000,00 €
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.
20.000,00 €
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
17.800,00 €
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
Arranjament del parc infantil entre esmenar, en especial al límit oest amb el talús que el separa del camp
el carrer Guillem de Berguedà i el superior. Per tant ens considera la proposta ajustada i es valora
carrer Gósol
l'arranjament del talús o marge a l'oest del parc infantil amb la formació d'un 11.500,00 €
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
Arranjament del paviment de les
especialment per l'ús de sal a l'hivern en casos de gel i nevades i el seu estat
dues places de la Torre de les
de conservació és deficient. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament
Hores
20.000,00 €
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.
Berga ciutat en harmonia: bancs,
Les actuacions incloses en la proposta destinades a la millora urbana de la
jardineres, mural, cartelleres,
ciutat s’ajusten al Planejament urbanístic i són en bona part necessàries i per
fanals adaptats i recol·lectors
tant es valoren positivament. Del total de propostes presentades es
10.500,00 €
d’orina per a gossos
consideren no viables el mural de la ronda de Queralt per manca de definició

15
16

28
17

18

19

37

i perquè s’entén que es realitzaria sobre una tanca de propietat privada i la
implantació del fil musical ja que excediria del pressupost.

Canvi d’ubicació de les dues fonts
de la plaça de la Font del Ros

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 8.000,00 €
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
12.400,00 €
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.

17
Centre d’interpretació de la
muntanya de Queralt: instal·lació
de plafons informatius

8
20

Col·locació d’elements reductors
de la velocitat en els dos sentits de
la circulació al passeig dels
Abeuradors

12
21

Conservació i museïtzació a les
Fonts del Vall: estudi, neteja,
consolidació i protecció

33
Creació de passos alçats en els
accessos a les escoles
22

18

Es valora la instal·lació de bandes rugoses de cautxú i senyalització vertical
d'informació i advertiment de l'element reductor de velocitat en dos punts del 1.400,00 €
passeig dels Abeuradors.

Les Fonts del Vall són elements del patrimoni cultural de la ciutat i estan
catalogades com a Bé Cultural d’Interès Local al Catàleg de béns del POUM.
16.200,00 €
Totes les actuacions encaminades a revaloritzar i conservar aquest patrimoni
són necessàries i per tant es valora positivament 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 i per tant es
19.500,00 €
valora el recrescut del pas de vianants a base d'aglomerat asfàltic en calent, la
formació de marques vials i la senyalització vertical necessària.

8

23

Enllumenat del camí del Parany
cap al Cassot i revisió de l’actual
Cassot

29
24

Estimem el carrer Major: cartells
informatius, cartelleres, papereres
i texturització

20
Instal·lació d’aparcaments per
bicicletes
25

13
Instal·lació de papereres amb
selecció de residus

26

27

21
Instal·lació d’una càmera de
vigilància amb lectura de
matrícules a l’accés de la Serra de
Casampons

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 inclòs dins del sector
de sòl urbanitzable i per tant la urbanització del mateix correspon al
desenvolupament del sector. En aquest sentit s’ha de considerar no viable
l’actuació en aquest camí.
Es valora positivament la millora de l’enllumenat existent a la Rasa del
Casot.
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 tècnic. Es
preveu el subministrament i muntatge de papereres i cartells informatius i
cartelleres. El retexturitzat del paviment de la plaça Ciutat i carrer Mare de
Déu dels Àngels fins a la plaça de Sant Pere no és viable tècnicament en
aquest tipus de paviment ja que en produiria el trencament.

4.500,00 €

5.700,00 €

El Pla de Mobilitat Urbana de Berga preveu la implantació de carrils per
bicicletes a la ciutat i espais per aparcament de bicicletes. Tècnicament la
proposta s'adapta al Planejament urbanístic i al Pla de Mobilitat Urbana. Es
valoren 10 aparcaments d’arc per 6 bicicletes cadascun.

6.800,00 €

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 Planejament urbanístic i és
coherent amb el sistema de recollida de 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.

19.900,00 €

Es valora positivament.

3.100,00 €

83
Inventari i neteja dels corriols i les
dreceres
28

9
Millora del camí peatonal que
comunica el carrer Gósol i el
carrer Pare Coll

29

75
Millora del parc de la Rasa dels
Molins

30

26
Millora dels jardinets i les fonts
del passeig de la Indústria

31

13

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 són en els quals es
vol actuar i quin tipus d’actuació es planteja. Per altra, la redacció d’un
20.000,00 €
inventari de camins i corriols, tot i que necessària, no es pot considerar una
inversió i per tant cal desestimar-la. 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 dins d'un
sector de planejament derivat. En aquest sentit no és viable una actuació de
millora i urbanització del camí ja que aquesta s'haurà de realitzar en el
13.200,00 €
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.
Es valora adequar el parterre situat al nord-oest del parc de dimensions
22x13 m com a pista poliesportiva.

20.000,00 €

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

20.000,00 €

Instal·lació de 2 càmeres de vigilància.

16.300,00 €

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

20.000,00 €

Millorem el carrer Major: càmeres
de vigilància
32

33

15
Millores al Parc del Lledó:
enllumenat, espais verds, aigua
potable i zona de jocs

9

107
34

dinamitzar el Parc. Es valora la formació d'una línia de subministrament nova
fins a l'amfiteatre, la instal·lació d'un quadre 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.

Millores al Parc del Lledó: portes
d’accés, senyalització, arranjament
La proposta s'adapta al Planejament urbanístic i permet posar en valor i
interior i parc infantil
dinamitzar el Parc i per tant es valora positivament.

15.000,00€

119
35

36

37

Millores d’accessibilitat i mobilitat
Es valora destinar l'import màxim admissible en actuacions d'adequació de
a la Font del Ros
passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda preveientse 7 actuacions.

22

20.000,00 €

La plantació d'arbres en els carrers que no n'hi ha vindrà condicionada per la
Plantació d’arbres en els carrers en 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
els quals en manca
normativa vigent d'accessibilitat. Es valoren els treballs de subministrament i 20.000,00 €
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 millora de
Redacció d’un projecte
l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament
d’adaptació de les vies a la
anualment destina recursos per anar executant les actuacions que es preveuen
circulació de persones amb
en aquest pla. L'actuació proposada és viable i contribuirà a complementar
20.000,00 €
dificultat de mobilitat
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.
Renovació de la capa superior del
paviment de la plaça major de La
Es valora la retirada del paviment de formigó existent i la formació d'un nou
Valldan
19.100,00 €
paviment de formigó sobre una superfície de 400 m2.

15

25
38

29

Reparacions al carrer de Castellar
del Riu: barana i forats d’arbres
39

40

5
Reparacions al carrer Pinsania:
barana, esquerdes al paviment i
paret esllavissada

1
41

Revisió del POUM i adquisició de
terrenys a la zona del Molí del
Brillant

2
42

Substitució de les baranes de les
rampes de pujada i baixada del
carrer Muntanya per balaustrades

16
43

Ubicació de panells solars en
edificis municipals, com ara les
escoles

40

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 20.000,00 €
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 barana
metàl·lica per una barana a base de balaustres de formigó prefabricat. Atès
que la barana de balaustres de formigó prefabricat té un cost alt de
18.200,00 €
construcció i té un cost alt de reparació davant de 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 aproximadament uns
64 mòduls fotovoltaics en les cobertes de les escoles per una potència de 62
20.000,00 €
quilowatts pic. Amb aquesta instal·lació de panels solars fotovoltaics es pot
preveure estalviar un 32% de consum global anual de l’equipament.

10

44

Ubicació d’una tanca de protecció
entre la carretera i els arbres a
l’entrada sud de Berga

15

El tram sol·licitat correspon a un tram de la carretera C-1411z d'accés sud a
Berga. Es valora la instal·lació d'un tram de barrera de seguretat metàl·lica
tipus doble ona per a la contenció de vehicles amb una longitud de 100 m.

8.500,00 €

Atès el nombre de vots rebuts, les dues propostes guanyadores i que s’executaran, per
tant, amb pressupost municipal 2020 són:

33

Millores al Parc del Lledó:
enllumenat, espais verds, aigua
potable i zona de jocs

107
34

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
20.000,00 €
fins a l'amfiteatre, la instal·lació d'un quadre 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.

Millores al Parc del Lledó: portes
d’accés, senyalització, arranjament
La proposta s'adapta al Planejament urbanístic i permet posar en valor i
interior i parc infantil
dinamitzar el Parc i per tant es valora positivament.

15.000,00€

119

11

6. Foment del teixit associatiu
6.1.

Registre Municipal d’entitats

Actualment, el Registre Municipal d’entitats de Berga disposa d’un total de 150 entitats
registrades, les quals són principalment dels àmbits de cultura, esport i benestar social.
ÀMBIT ENTITAT
Cultura
Educació
Joventut
Esport
Benestar social
Promoció econòmica
Veïnals
Altres

6.2.

NOMBRE ENTITATS
51
11
5
30
23
8
12
10

Subvencions per a entitats i associacions en concurrència
competitiva

Durant l’anualitat 2019, es realitza la segona convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en concurrència competitiva de l’Ajuntament de Berga, en la qual es
presenten un total de 49 sol·licituds. A continuació s’indica el nombre de sol·licituds per
finalitat de la subvenció, així com l’import global concedit:
FINALITAT SUBVENCIÓ
Cultura
Educació
Joventut
Esport
Benestar social
Promoció econòmica
Medi ambient

6.3.

NOMBRE SOL·LICITUDS

IMPORT GLOBAL

Formació per a entitats i associacions

Durant l’anualitat 2019, es programen tres sessions formatives adreçades a entitats i
associacions, amb els títols, mesos de realització i nombre de persones assistents que es
detallen a continuació:
TÍTOL SESSIÓ FORMATIVA
Taller de comunicació 2.0 amb xarxes
socials
Elaboració de projectes: disseny,
continguts i redacció
Fiscalitat per a entitats

MES REALITZACIÓ
Febrer
Abril
Novembre

NOMBRE DE PERSONES
ASSISTENTS
12
8
15

12

