OBJECTIUS DEL PLA DE MANDAT 2019-2023
BARRI VELL
 Campanya d’inventaris per conèixer l’estat dels edificis i habitatges i elaborar un cens actualitzat d’edificis i habitatges buits.
 Mapeig col·lectiu i assistència tècnica, reconèixer, valorar, comprovar l’estat, recuperar i protegir els seus elements característics patrimonials.
 Campanya institucional de prevenció i protecció de la seguretat. Activar un protocol d’inspecció que permeti dur a terme ordres d’execució i
resolgui la degradació excepcional que pateixen molts edificis.
 Campanya de foment, dinamització i posada en pràctica de projectes de rehabilitació urbana de l’edificació.
 Campanya d’obres de conservació i nova pavimentació de l’espai públic.
 Campanya de rehabilitació del paisatge urbà en punts tàctics per mitjà de microprojectes artístics.
 Projecte d’ordenació i urbanització de la plaça de les Cols.
 Estudi de la reubicació de les oficines administratives de l’Ajuntament de Berga i projecte museístic i representatiu per al consistori.
COMERÇ
 Estudi de viabilitat per a la reforma del Mercat Municipal de Berga.
 Pensar col·lectivament els nous usos de l’edifici de l’actual mercat municipal.
 Increment del nombre de places d’aparcament de proximitat per als veïns i els usuaris comercials del Barri Vell.
 Facilitar l’obertura d’establiments.
 Foment del comerç de trama urbana i facilitació del pas de vianants entre eixos comercials.
 Intervencions en zones comercials específiques d’interès particular (Barri Vell i Mercat Municipal).
HABITATGE
 Augment de la bossa d’habitatges públics d’emergència per fer front a situacions de pèrdua d’habitatge permanent o temporal.
 Estudi i planificació d’un nou model de gestió integral de l’habitatge.
 Foment de la posada en pràctica de les noves fórmules d’habitatge com el cohabitatge o l’habitatge autoproductiu.
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS I MILLORA DE LA MOBILITAT
 Determinació de la ubicació de l’estació d’autobusos i impuls de la seva construcció.
 Control de l’accés motoritzat al barri vell i augment de l’espai per a vianants.
 Priorització del vianant en el condicionament del camí del Roser.
 Ampliació de voreres, principalment en aquells punts on són inexistents o bé no permeten la circulació normal del vianant.







Eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques i adaptació de passos a les persones amb mobilitat reduïda.
Ordenament urbanístic perquè no hi hagin barreres de mobiliari.
Promoció dels camins escolars no tan sols com a espai d’aprenentatge en la mobilitat sinó també com a espais d’autonomia.
Desenvolupament d’un pla director de la bicicleta.
Seguir col·locant punts d’aparcament per a bicicletes en diferents punts de la ciutat.

CAP A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA
 Aprovació d’una ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
 Instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals.
 Reposició de vehicles amb motor de combustió de la flota municipal, apostant per vehicles elèctrics.
 Instal·lació de nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
 Promoció entre el personal municipal de l’Ajuntament de la bicicleta elèctrica com a eina de desplaçament.
 Seguiment curós del PAES i exhibició de l’etiqueta energètica en tots els edificis de titularitat municipal.
 Impuls de la creació d’una agència de l’energia a nivell comarcal que ajudi els ajuntaments a assolir els objectius d’eficiència i estalvi.
 Programació de cursos per fomentar l’autonomia en la gestió tècnica i econòmica dels consums energètics de l’habitatge.
OBJECTIU RESIDU ZERO
 Adopció de mesures de prevenció de residus.
 Atenuació de l’ús de bosses de plàstic i envasos d’un sol ús.
 Promoció de la reutilització i els circuits de reparació.
 Continuar participant en la Setmana europea de la prevenció de residus.
 Treball a nivell comarcal per a fer possible la planta de triatge i compostatge de manera que s’enviï a l’abocador la mínima quantitat de residus.
 Establiment d’un conveni amb alguna entitat del tercer sector per gestionar la vaixella reutilitzable.
 Fer de la deixalleria un punt verd on es potenciï la reparació i la restauració.
 Realització periòdica de sessions informatives.
HORTS URBANS I ALIMENTACIÓ SALUDABLE
 Posada en marxa definitiva del projecte d’horts urbans i periurbans.
 Seguir posant en valor una dieta saludable equilibrada i diversa.
 Generar espais de debat i reflexionar entorn del primer sector i impulsar-lo.
QUERALT I ESPAI NATURAL
 Dotació d’un reglament d’usos de l’Espai d’Interès Natural Serra de Queralt-Els Tossals.
 Creació d’un espai d’interpretació del paisatge que actuï de centre dinamitzador d’activitats educatives, ambientals i culturals.
 Renovació dels elements informatius que hi ha en diversos punts de la muntanya.
 Arranjament dels camins de Queralt de manera respectuosa amb l’entorn.





Seguir amb la publicació de materials que ens ajudin a conèixer quin és aquest patrimoni natural de tant valor.
Promoció de la figura de custòdia del territori, en espais del municipi (llac del Serret, bosc de Berga, ...) i en col·laboració amb entitats.
Posada en marxa de l’Anella Verda de Berga.

TURISME
 Digitalització de rutes turístiques, patrimonials i culturals.
 Posada en marxa d’una agenda única per a centralitzar les activitats que organitzen les administracions públiques així com les entitats,
associacions i establiments privats de la ciutat.
 Creació d’una àrea d’autocaravanes gestionada per l’Ajuntament de Berga.
GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT
 Pla formatiu per a les treballadores i treballadors amb la Diputació de Barcelona.
 Disminució del deute progressivament en la mesura del possible.
 Establir mesures més eficients de control dels ingressos.
GESTIÓ ELECTRÒNICA A L’AJUNTAMENT
 Activació de la nova web que ha de facilitar la rebuda i els camins de cerca per a la persona que desitja fer un tràmit a l’Ajuntament.
 Posada en marxa d’una plataforma de pagament que agilitzi la finalització dels tràmits i permeti fer la tramitació de l’inici fins a la fi.
 Contractació d’un sistema de gestió d’arxius que permeti millorar-ne l’accés i el seguiment, tant a títol individual com per a representants
d’entitats.
 Simplificació de la tramitació electrònica, fent que la relació de les entitats amb l’administració no sigui una trava.
PROJECTE DE MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL
 Reurbanització dels 130 metres del primer tram del carrer camí de Can Ballús, amb la pavimentació dels actuals aparcaments.
 Sectorització de la xarxa de distribució d’aigua potable, per donar una major garantia del servei i evitar la possibilitat de talls d’aigua generals.
 Senyalització del polígon, millora de marques vials, senyalització viària vertical i també del directori d’empreses instal·lades.
 Enjardinaments i accessos a peu del polígon, per millorar-ne la qualitat urbana i el seu ús com a zona de passeig.
 Instal·lació de canalització per al soterrament de la xarxa de fibra òptica a la part baixa del polígon.
 Ampliació de la xarxa de distribució d’aigua calenta provinent de la central de biomassa a la part baixa del polígon.
 Reurbanització de voreres i substitució de l’arbrat viari actual a part del carrer camí de Garreta.
 Elaboració de nous projectes d’obra que permetin estendre les millores.
 Rendibilització, tant a nivell de servei com d’imatge, de la singularitat que suposa la central de biomassa i la xarxa de distribució de calor.
CULTURA I OCI
 Creació d’eines per a les entitats culturals per a fomentar la participació en el dia a dia cultural de la ciutat i en la seva dinamització.
 Seguir fomentant la cultura participativa en el conjunt de les entitats de Berga.







Dinamització de Sant Francesc com a espai cultural.
Continuïtat del festival d’estiu Sona B i el festival d’estiu del Forn.
Augment de la presència de dones, persones LGTBI i continguts feministes en l’oferta cultural.
Continuar treballant per a la recuperació de la memòria històrica.
Rehabilitació de la Torre de la Petita per preservar i obrir-la als visitants.

CIUTAT FEMINISTA I INCLUSIVA
 Creació de la nova regidoria de feminismes, LGTBI i societat inclusiva.
 Augment de la presència de dones, persones LGTBI i continguts feministes en l’oferta cultural i d’oci de la ciutat.
 Elaboració del pla de prevenció, detecció i actuació davant de situacions de violències sexuals i de gènere contra les dones i persones LGTBI en
espais d’oci nocturn.
 Ampliació de la campanya “Vull la Nit”, fomentant la participació en el seu desenvolupament.
 Fomentar la visió feminista a nivell transversal en la totalitat d’accions que es promouen des de l’Ajuntament de Berga.
ESCOLES I IMPLICACIÓ COL·LECTIVA
 Activitats en família, realitzades en cap de setmana i que tenen l’objectiu de treballar en grup aspectes importants de l’educació.
 Actes oberts a tota la ciutadania, com xerrades, cicles de cinema o tallers, coordinats amb activitats d’entitats ciutadanes.
 Realització de tallers durant els períodes festius escolars (Nadal, Pasqua, estiu, ...).
CIUTAT EDUCADORA
 Consolidació del conveni amb la UPC (Exploratori de la Natura).
 Formació d’adults, amb l’establiment d’un programa anual de cursos i xerrades.
 Punt de suport de la UOC.
 Acords amb altres entitats per a utilitzar els espais de la ciutat on realitzar les seves activitats.
OBRES DE MILLORA A LES ESCOLES
 Obres de millora als patis de les escoles públiques Sant Joan i Santa Eulàlia.
 Obra d’ampliació i millora de la cuina de l’escola Sant Joan.
 Eliminació completa del fibrociment i compliment de la Llei d’Accessibilitat als centres públics (Departament d’Educació).

ESPORT





Oferta d’instal·lacions municipals per a tothom, facilitar-ne l’accés i promocionar-ne l’ús.
Continuïtat del treball de la taula esportiva.
Garantida la titularitat municipal del centre esportiu el Tossalet, cal seguir treballant amb els seus gestors per dotar al centre de millores i de
noves ofertes esportives més enllà de la pròpia instal·lació.
Potenciació de l’esport a les escoles a tots els nivells.








Estudi de la possibilitat de convertir el Parc del Lledó en un espai d’oci i esportiu així com la possibilitat de crear un circuit fix d’ordenació.
Estudi de la possibilitat de realitzar una reforma integral de les piscines municipals per adaptar-les a les normatives vigents.
Dotació d’una nova teulada al pavelló nou que acabarà amb el problema de goteres.
Estudi de la possibilitat de proveir al Pavelló Nou de noves millores, com ara la calefacció de biomassa.
Senyalització de senders i camins de muntanya des de Berga, posant en valor el nostre entorn natural.
Incentivació de l’esport i l’activitat física en sectors de població amb més dificultats per a la pràctica, com ara la gent gran, els alumnes amb
necessitats educatives especials i persones amb mobilitat reduïda.

JOVENTUT COMPROMESA
 Obertura i consolidació del local de joves.
 Seguir treballant en la eradicació de les violències masclistes en l’àmbit de l’oci nocturn amb la contínua ampliació de la campanya ‘Vull la Nit’.
 Pel que fa a les activitats durant el període fora de curs escolar, proposta de tallers en forma de casal.
GENT GRAN ACTIVA
 Continuïtat i consolidació del programa ‘Companyies’.
 Continuació del desenvolupament i implantació de la campanya ‘Espai Amic’.
 Estudi de la possibilitat de creació de pisos tutelats per a la gent gran.
GOVERNANÇA CIUTADANA DE LA SALUT
 Suport a les associacions de malalts i familiars o d’usuaris ja siguin existents o que puguin constituir-se.
 Enquestes de satisfacció periòdiques en relació amb la xarxa d’equipaments sanitaris presents al municipi per poder dotar-se d’elements d’anàlisi
i de pressió davant de l’administració autonòmica.
SALUT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
 Actualització del protocol de part respectat conjuntament amb el servei d’atenció primària.
 Treball conjunt amb l’Hospital perquè la Generalitat de Catalunya descentralitzi el servei de reproducció assistida.
 Treball perquè sigui possible a la sanitat pública el servei de trànsit per a persones trans, sense haver de ser psicopatologitzades.
 Formació i suport als i a les professionals encarregades d’aplicar aquestes mesures.
 Enfortiment del paper de l’atenció primària com a porta d’entrada al sistema sanitari.
 Coordinació més efectiva entre el servei d’atenció primària i l’Hospital.
ÀREA DE L’HOSPITAL
 Després de l’anunci que la gestió de l’Hospital passaria a mans de la conselleria de Salut, CatSalut i l’Ajuntament hauran de treballar de manera
coordinada fins que la nova empresa pública sigui una realitat.
 Creació d’un consell consultiu participatiu per a debatre i generar propostes de millora dels serveis hospitalaris a la comarca.

SALUT AMBIENTAL
 Anàlisi cada sis mesos de la qualitat de l’aigua de les principals fonts i difusió dels resultats al web de l’Ajuntament.
 Difusió al web de l’Ajuntament dels resultats sobre contaminació de l’aire.
 Control de la contaminació acústica especialment aquella produïda pels vehicles de motor.
 Continuïtat del control de plagues de rosegadors i coloms.
 Controls de legionel·la en aquells espais amb risc de dispersió.
 Identificació de diferents colònies de gats que hi ha al nucli urbà.
 Propiciar que tots els animals domèstics del municipi estiguin xipats i censats.
SERVEIS PÚBLICS
 Remunicipalització del servei d’aigües.
PARTICIPACIÓ POPULAR
 Pressupost participatiu.
 Assemblees obertes cada sis mesos.

