
 
 

RENDICIÓ DE COMPTES 2019-2023 | PROJECTES FINALITZATS, EN CURS I PENDENTS 
 

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ, PATRIMONI CULTURAL I MUSEUS, PATUM 

 

ÀREA DE GOVERNACIÓ 

FINALITZAT 

 Contractació d’un total de 25 agents de la policia urbana, 2022 

 Increment d’una a dues patrulles simultànies de la policia urbana, 2022 

 Instal·lació de lectores de matrícula per reduir l’accés de vehicles al Barri Vell, 2023 
 
EN CURS 

 Establiment de nous objectius en seguretat, des del 2018 

 Cobertura de vacants i previsió de relleus, des del 2018 

 Blindatge de les zones de vianants, des del 2018 

 

ÀREA DE PATRIMONI CULTURAL I MUSEUS 
EN CURS  

 Organització de visites guiades temàtiques 

 Consolidació de la campanya arqueològica anual i organització del taller de joves a l’estiu 

 Exposicions “Bitllets de la Guerra Civil al Berguedà”, “Els últims carlins” i “Bruixes”, 2018 

 Exposicions “Ramon Vinyes i Cluet”, “Xavier Gassó – Visions”, “Ruta del ferro”, “La Custòdia” i “La mort: sortir amb els peus per davant”, 2019 

 Exposicions “La Patum al Convent de Sant Francesc”, “Les històries naturals de Joan Perucho (Any Perucho)” i “Quan Déu venia a casa”, 2020 

 Exposicions “Bodegues i destil·leries de Berga”, “1932: la revolta”, “De Martín”, “La mort al mort” i “La Berga de la Dolors”, 2022  
 Implementació del programa ‘Àgora Cultural’, amb la Peça del mes, l’Ànima dels nostres museus i la Comparsa del mes, des del 2018 

 Disseny d’un projecte i obtenció de finançament per a restaurar i senyalitzar el castell i les antigues muralles de la ciutat, des del 2022 

 Disseny d’un projecte i obtenció de finançament per a restaurar la plaça de Sant Pere, des del 2022 

 Revisió i restauració anual de la comparseria de la Patum 

 
 
 



ÀREA DE PATUM 

FINALITZAT 

 Elaboració dels reglaments de règim intern de les comparses de La Patum, 2017 
 
EN CURS  

 Restauració anual d’un vestit dels gegants de La Patum, des del 2015 

 Implementació del projecte ‘Vides de Patum’ per a celebrar la proclamació de La Patum com a patrimoni de la UNESCO, des del 2016 
 Implementació de mesures per a afavorir la participació ciutadana en les comparses de La Patum, des del 2017 

 Accés al balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes de La Patum per part de la ciutadania, des del 2018 

 Implementació del pressupost participatiu (3.000€) en la festa de La Patum, a decisió del Patronat Municipal, des del 2018 

 Concurs per a renovar els vestits dels gegants de La Patum amb la inclusió d’una votació popular, des del 2018 

 Condicionament de la Casa de La Patum i millora de les infraestructures per a la conservació i la restauració de la comparseria, des del 2016 

 
REGIDORIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 

 

ÀREA DE CULTURA 

EN CURS 

 Col·laboració amb diferents entitats per al foment de la cultura, la música i la llengua, des del 2015 
 Diversificació de l’oferta teatral amb dansa, circ, teatre i música, des del 2016 

 Nous cicles temàtics sobre cultura, igualtat i memòria històrica, des del 2016 

 Nous esdeveniments culturals: Festival SonaB des del 2016 i el Forn, des del 2018 

 Ampliació del programa d’actes de les festes tradicionals amb activitats culturals, des del 2016 

 Foment de l’ús de la biblioteca i ampliació dels fons bibliogràfics, des del 2015  

 Campanya de foment de la lectura, Llegim-nos, entre el 2020 i el 2021 

 Digitalització de documentació escrita i fotogràfica a l’Arxiu Cultural, des del 2015 
 Activitat de cinema, Cicle Gaudí, des del 2016 

 Organització d’exposicions i activitats d’arts visuals (exposició Memorial Jacint Codina, Concurs de pintura ràpida de tardor, exposició de 
fotografies Indestructibles, muntatge expositiu Amor suprem, col·laboració en exposicions La mirada jove...)  

 Organització d’actes en motiu de diades específiques (8M, 25N, Sant Jordi, Dia Mundial de la poesia,..) i commemoració d’anys  (Any Bertrana, 
Any Perucho...)  

 Organització CulturaMENT a Berga, activitats adreçades a persones amb inicis de demència o Alzheimer, o altres malalties mentals, des del 
2021 

 
 
 
 



ÀREA D’EDUCACIÓ  

FINALITZAT 

 Cicle de xerrades entorn l’escola de la República i presentació del documental “L’hora dels infants” 2022 
 
EN CURS 

 Millora contínua en les instal·lacions de l’Escola Bressol i les escoles públiques, des del 2016 

 Organització de les trobades escolars dels alumnes de primària (Castanyada, Carnaval i final de curs), des del 2016 
 Ampliació de les activitats de l’Escola de Mares i Pares, des del 2016 

 Organització d’activitats formatives per a persones adultes de coneixement del medi, activitats musicals, percussió corporal, jocs tradicionals... 
incloses dins el Pla Formatiu de Zona del Departament d’Ensenyament 

 Cicle de entorn de metodologies innovadores en educació 

 Programa Cultura Emprenedora a l’Escola, des del 2012 

 Programes de Formació i Inserció, Programa de Transició al Treball, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 

 Organització de La Nit de la Recerca, des del 2022 
 Organització de tallers per primària i campionat de primària i secundària d’Scrabble Escolar, des de 2022 

 Col·laboració amb centres educatius en projectes d’Aprenentatge i Servei, des del 2021 

 Organització de visites guiades gratuïtes pels centres per conèixer el municipi, “Un tomb per Berga”, des de 2022 

 Organització de tallers i xerrades a les escoles en col·laboració amb la Diputació de Barcelona 

 

REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS 

 

ÀREA D’URBANISME  

FINALITZAT 

 Rehabilitació de la planta baixa del Convent de Sant Francesc, 2019 

 Campanya de pavimentació per valor de més de 300.00 €, 2019 
 Renovació del pati de l’escola de Sant Joan, 2020 

 Modernització del polígon industrial de la Valldan, 2020 

 Obres de reparació de la xarxa de clavegueram de la part central i sud de rasa dels Molins, 2020 

 Obres de millora de l’accessibilitat a 40 passos de vianants, 2020 

 Obres de rehabilitació de la Torre de la Petita i l'adequació i consolidació dels murs del fossat, el cos de guàrdia i el polvorí del fortí, 2020 

 Obres de reurbanització per a la millora de la mobilitat i els serveis entre la ronda Moreta i la plaça de la Creu, 2021 
 Actuacions d’estabilització de roques i millora dels camins de Queralt, 2021 

 Millores al parc del Lledó (enllumenat, jardineria, trasllat del parc infantil, reparació de mobiliari), 2021 

 Millores a la xarxa de clavegueram del polígon industrial de la Valldan, 2021 

 Renovació de la cuina de l’escola de Sant Joan, 2021 



 Renovació dels tancaments de l’escola de Santa Eulàlia (111 finestres), 2021 

 Renovació de la teulada del pavelló d’esports, per resoldre el problema de goteres, 2021 

 Obres de reparació del camp de futbol (graderies, murs i millores d’accessibilitat), 2021 

 Obres de reparació, ampliació i millora del pont de la Fàbrega, afectat per un aiguat, 2021 

 Renovació del paviment del tram inferior del carrer Buxadé, a la plaça de Sant Pere, 2021 

 Pavimentació del pati de l’escola Santa Eulàlia, 2021 

 Aprovació del Pla Local d’Habitatge, 2022 
 Renovació de la xarxa de clavegueram entre el carrer Gran Via i l’avinguda del Canal, 2022 

 Campanya de pavimentació i reposició de marques vials a una vintena de carrers de la ciutat, en una superfície d’uns 20.000 metres quadrats, 
2022 

 Renovació i ampliació de l’arbrat de la ciutat (50-60 arbres per any), 2022 
 
EN CURS 

 Enderroc d’edificis de titularitat municipal per a l’eixamplament i reurbanització del carrer del Deute, 2023 

 
REGIDORIA D’HISENDA I DRETS SOCIALS 

 

ÀREA D’HISENDA 

FINALITZAT  
 Depuració comptable d’exercicis del 2009 al 2020, 2021 
 
EN CURS  

 Reducció del deute, des del 2015 

 Reducció del període mitjà de pagament als proveïdors fins als límits legals, des del 2016 

 Augment de la recaptació amb l’actualització de les taxes existents, des del 2016 

 Augment de la recaptació amb la implementació de noves taxes, des del 2016 
 Augment de la recaptació amb l’actualització dels censos, des del 2016 

 Reducció de les despeses fixes mitjançant l’optimització dels consums 

 Reducció de les despeses fixes mitjançant la licitació dels serveis  

 
 
 
 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

EN CURS  



 Foment d’estades esportives per a nens i nenes, des del 2015 

 Organització de la fira d’entitats de cooperació, des del 2017 

 Implementació del programa ‘Espai Amic’, amb diverses accions per facilitar la vida quotidiana de les  persones en l’espai públic, des del 2018 

 Suport al programa ‘Berga Acollim’ de Creu Roja, amb diverses accions per facilitar la integració de les persones nouvingudes  al municipi, des 
del 2018 

 
REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS  

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS 

FINALITZAT 

 Aprovació d’un nou conveni laboral, 2023 
 

EN CURS  

 Programació de formació continuada pels treballadors de l’Ajuntament, des del 2015 
Realització de reunions periòdiques amb el comitè de treballadors i entre els caps d’àrea, des del 2016 

 

ÀREA DE L’HOSPITAL 

FINALITZAT 

 Traspàs de l’hospital comarcal Sant Bernabé a la Generalitat de Catalunya, des del 2017 

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, MOBILITAT 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT 
FINALITZAT 

 Renovació del cartell panoràmic del mirador dels entorns del Santuari de Queralt, any 2019 

 Campanya “Tips de plàstic” per a la prevenció de residus municipals a les escoles i els comerços locals, any 2019 

 Pedalada sostenible en el marc de la Setmana per a la Mobilitat Sostenible, any 2019 

 Estudi de la Diputació de Barcelona per a la creació d’un punt d’informació ambiental/aula de natura a Queralt, any 2020 

 Campanya ambiental “Arrelem el Porta a Porta”, any 2020 

 Campanya “Tips de plàstic-2” per a la prevenció de residus municipals, any 2020 
 Obtenció del projecte d’ambientalització de la Patum de Berga, any 2020 

 Publicació del llibre “Ocells de Queralt”, any 2020 

 Renovació del mapa de capacitat acústica del municipi, any 2021 

 Instal·lació de cartells informatius i amb codi QR de les fonts d’aigua natural del municipi, any 2021 



 Auditoria energètica de l’Escola Sant Joan, any 2021 

 Realització dels treballs d’obertura de franges perimetrals a les urbanitzacions de Fumanya i Casampons, any 2021 

 Campanya de millora de recollida del Porta a Porta juntament amb el Consell Comarcal, any 2021 

 Implantació de la deixalleria mòbil i recollida de voluminosos concertats dues vegades al mes amb el Consell Comarcal, any 2021 

 Actuacions PUOSC Queralt (Sanejament de roques, col·locació de malles i reparació de camins), any 2021 

 Taller de malbaratament alimentari a d’Institut Guillem de Berguedà i Serra de Noet en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, 
any 2021 

 Let’s Clean Up Europe – Campanya de neteja dels entorns de l’Estany del Serret, any 2021 

 Taller “Cuinem amb energia solar” a l’Escola de la Valldan en el marc de la Setmana de l’Energia, any 2021 

 Protecció i senyalització de l’espècie protegida “Berberis vulgaris” (Coralet) al Camí Ral de Cardona, any 2021 

 Projecte d’instal·lació de plaques solars a l’Escola Sant Joan i l’Escola Bressol Flor de Neu, any 2021 

 Petició del plànol de delimitació d’urbanitzacions i nuclis de població a la Diputació de Barcelona, any 2021 

 Implantació d’un punt de recàrrega per a flotes municipals i d’una aplicació TIC de gestió energètica municipal, any 2021 

 Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l’Escola Sant Joan i a l’Escola Bressol Flor de Neu, any 2022 
 Arranjament de 2 trams i senyalització informativa de l’Anella Verda, any 2022 

 Tallers i pedalada sostenible en el marc de la Setmana de Mobilitat Sostenible, any 2022 

 Redacció del projecte d’educació ambiental de l’Anella Verda per part de la Diputació de Barcelona, any 2022 

 Auditoria energètica de l’Escola de Santa Eulàlia, any 2022 

 Aprovació del Projecte de la Casa del Querot i la Caseta del Funicular, any 2022 

 Campanya “Patumaigua” a les festes de la Patum conjuntament amb la regidoria de Joventut, any 2022 

 Let’s Clean Up Europe – Campanya de neteja dels entorns de Pedret de l’IES Guillem de Berguedà, any 2022 
 
EN CURS  

 Seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), tot el mandat 

 Col·laboració en la implementació del servei de recollida de residus ‘Porta a porta’, tot el mandat 

 Suport a la gestió de les calderes de biomassa de la Mancomunitat de Municipis per la Biomassa, tot el mandat  

 Gestió de les colònies controlades de gats i dels animals abandonats a la via pública, tot el mandat 

 Avaluació de la qualitat de les aigües de les fonts naturals, tot el mandat 
 Control de poblacions d’espècies invasores (mosquit tigre, vespa asiàtica, etc.), tot el mandat 

 Obres del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, tot el mandat 

 Mesures d’avaluació del soroll provinents d’activitats, tot el mandat 

 Adquisició de bicicletes elèctriques cedides per la Diputació de Barcelona, tot el mandat 

 Inici de la millora dels camins PR del municipi com a part del projecte de l’Anella Verda, des del 2022 

 Senyalització turística de l’Anella Verda de Berga amb la Diputació de Barcelona, des del 2022 

 Redacció i aprovació de l’Ordenança reguladora de soroll i vibracions, des del 2022 



 Petició del projecte de franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població, des del 2023 
 

ÀREA DE MOBILITAT 

FINALITZAT 

 Creació de noves línies del bus urbà i gratuïtat pels alumnes de primària, 2017 

 Increment dels espais de zona blava al centre de la ciutat, 2017 

 Col·locació de diversos aparcaments per a bicicletes, 2017 
 Adquisició de bicicletes elèctriques per al desplaçament del personal de l’Ajuntament, 2018 

 Creació de zones de “petó i adéu” als centres educatius, 2022 

 Pacificació del trànsit a l’enllaç de la ronda Moreta amb la plaça de la Creu, 2021 

 Augment d’espai per a vianants al camí del Roser, 2020 

 Organització de la Pedalada Popular, des del 2019 

 

REGIDORIA DE JOVENTUT 
 

ÀREA DE JOVENTUT 

EN CURS  
 Organització d’activitats per a joves durant les festes populars, des del 2015 

 Organització de tallers d’skate per a nens i joves, des del 2016 

 Implementació de la campanya ‘Vull la nit!’ per a l’oci nocturn lliure de sexisme, amb diverses accions i intervencions, i la instal·lació del Punt Lila 
a les festes populars, des del 2017 

 Implementació del programa de reducció de riscos en primers consums d’alcohol, amb la intervenció d’educadors de carrer, instal·lació de barres 
exclusives de begudes sense alcohol, parades d’anàlisi de substàncies, fonts d’aigua potable a la via pública i subministrament d’aigües de 
manera gratuïta, des del 2017 

 Organització d’activitats de dinamització social en l’Espai Jove, des del 2018 

 Programació d’obres per a joves al teatre municipal, des del 2018 

 Pressupost participatiu juvenil, des del 2022 

 
 
 
 
 
 

REGIDORIA DE TIC, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ, FEMINISME I LGBTI 
 



ÀREA DE TIC 

FINALITZAT 

 Modernització de la pàgina web del consistori, 2022 
 
EN CURS  

 Tramitació electrònica dels expedients administratius, des del 2016 

 Optimització de les xarxes socials i dels espais web, des del 2016 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ  

FINALITZAT 
Adaptació a la normativa del mercat de venda no sedentària el Vall de Berga, 2020 
 
EN CURS 

 Creació de noves fires vinculades a esdeveniments culturals, com la fira de l’Encant de les Ànimes per Tots Sants , des de 2021 

 Desenvolupament de l’àrea de promoció econòmica urbana “APEU”, des de 2020 
 Aposta pels productes de proximitat i Quilòmetre 0 en les fires locals, des de 2019 

 Signatura de convenis comercials amb Berga Comercial per al foment de la dinamització en matèria de comerç de la ciutat, des de 2020 
 
PENDENT 

 Finalitzar la regularització dels expedients administratius del mercat de venda no sedentària el Vall de Berga, des de 2021 

 

ÀREA DE FEMINISME 
FINALITZAT 

 Aprovació del Pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2022-2025 

 Aprovació del Pla d’igualtat intern 2022-2025 
 
EN CURS  

 Consolidació dels Punts Lila en espais d’oci nocturn i Punts Lila quotidians, des de 2018 

 
 
 
 
 
 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ, FESTES 

 



ÀREA DE FESTES 

EN CURS  

 Obertura de les comissions de festes a la participació de les entitats i les persones a títol individual, des del 2015 

 Ampliació del programa d’actes de les festes tradicionals: Carnaval, Els Elois, Nadal i la Gala de Queralt, des del 2017 

 Convocatòria del Consell Municipal de Festes i les seves comissions, des del 2021 

 

ÀREA DE PARTICIPACIÓ 
FINALITZAT 

 Elaboració del reglament del Nomenclàtor, 2022 

 Elaboració del reglament de l’Hotel d’entitats, 2022 

 Elaboració de cartes de serveis per a la Policia Urbana i l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 2021 

 Creació de la Comissió del Nomenclàtor com a òrgan consultiu, 2021 

 Elaboració del reglament del Consell Municipal de Festes, 2021 

 Elaboració de l’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, 2020 

 Disseny de plaques de carrer seguint la normativa actual d’access ibilitat, 2022 
 
EN CURS  

 Revisió de la llista oficial de noms de vies i espais públics 

 Organització d’assemblees anuals de barri, des del 2021 

 Implementació de la participació ciutadana digital en els Plens municipals, des del 2021 
 Implementació del pressupost participatiu d’inversió (des del 2020) i cultural (des del 2022) 

 Convocatòria de les subvencions a entitats sense ànim de lucre mitjançant concurrència competitiva, des del 2018 

 Obtenció del segell Infoparticipa, des del 2018 

 Realització de formació adreçada a les entitats sense ànim de lucre, des del 2018 

 Elaboració del calendari municipal de Berga, des del 2019 

 Impuls de les consultes públiques prèvies en l’elaboració de reglaments i ordenances 

 

ÀREA DE TURISME 

FINALITZAT 

 Publicació de dos articles a la revista Turisme Catalunya: “Berga, una ciutat per a caminadors” i “Gastronomia del Berguedà”, 2021 

 Disseny i instal·lació de nous cartells de benvinguda a les entrades de la ciutat, 2022 

 Col·locació d’un nou mural patumaire a la plaça de St. Pere, 2022 

 Obtenció del segell Biosphere per a l’Oficina de turisme i el Museu Comarcal, des del 2020 
 
EN CURS 



 Creació de la iniciativa cultural “Trilogia de la mort” amb rutes i exposicions relacionades amb la festa de Tots sants, des de 2018 

 Manteniment del segell de Turisme familiar de l’Agència Catalana de Turisme, des del 2013 

 


