
 
 

PLA DE MANDAT 2015-2019 | PROJECTES FINALITZATS, EN CURS I PENDENTS 
 

REGIDORIA DE DRETS SOCIALS, ESPORTS, PATRIMONI CULTURAL I MUSEUS 
 

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 

 

ÀREA DE PATRIMONI CULTURAL I MUSEUS 
EN CURS  

 Organització de les jornades de recuperació de la memòria històrica i de diferents actes en relació amb la Guerra Civil, des del 2016 

 Organització de visites guiades temàtiques, des del 2018 

 Consolidació de la campanya arqueològica anual i organització del taller de joves a l’estiu, des del 2016 

 Implementació del programa ‘Àgora Cultural’, amb la Peça del mes, l’Ànima dels nostres museus i la Comparsa del mes, des del 2018 

 
  



 

REGIDORIA D’ECONOMIA, GOVERNACIÓ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNICACIÓ I PLANIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

 

ÀREA DE GOVERNACIÓ 
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 D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA  
EN CURS 

 Creació i consolidació de noves fires i activitats: fira internacional del formatge, La Carlinada, Berga Bolet, fira de la xocolata i la ratafia, fira del 
joc i del Nadal i Art Major, des del 2015 

 Implementació del projecte turístic conjunt amb Canet de Mar ‘Esplèndid’, des del 2018 
 
PENDENT 

 Implementació del servei Ocupa’t 

 Habilitació de l’edifici del mercat municipal 

 Implementació dels projectes del primer sector, segon sector i promoció del comerç al Berguedà 

 Implementació del projecte ‘Diner Berguedà’ 

 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
FINALITZAT 

 Consolidació del nou sistema de control, 2016 
 
EN CURS  

 Reducció del deute, des del 2015 

 Liquidació del deute als proveïdors, des del 2015 

 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 
 
PENDENT  

 Reducció de les despeses fixes mitjançant l’optimització dels consums 

 Reducció de les despeses fixes mitjançant la licitació dels serveis  



REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, TIC, COOPERACIÓ I JOVENTUT 
 

ÀREA DE CULTURA 
FINALITZAT 

 Organització de l’acte popular de la Diada Nacional de Catalunya, de manera coordinada amb les poblacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Salt, 2016 

 Organització del festival de poesia dels Països Catalans ‘Paraula de Poeta’, 2018 

 Adquisició del fons Ballarín, 2018 
 
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 

 Creació de nous cicles temàtics sobre cultura, igualtat i memòria històrica, des del 2016 

 Creació de nous esdeveniments culturals: Microteatre i Festival SonaB, des del 2016 

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

 Foment de l’ús de la biblioteca, adquisició de noves obres i creació d’una secció nova sobre feminisme, des del 2015 

 Digitalització de documentació escrita i fotogràfica a l’Arxiu Cultural, des del 2015 

 

ÀREA DE FESTES 
FINALITZAT 

 Elaboració dels reglaments de règim intern de les comparses de La Patum, 2017 
 
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, La Patum, Els Elois i la Gala de Queralt, des del 2017 

 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 

 
 
 
 



ÀREA DE TIC 
FINALITZAT 

 Creació de la seu electrònica, 2016 

 Creació del portal de transparència, 2016 
 
EN CURS  

 Tramitació electrònica dels expedients administratius, des del 2016 

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

 

ÀREA DE JOVENTUT 
FINALITZAT 

 Adequació de l’skatepark del Lledó en base a diverses reunions mantingudes amb joves, 2017 
 
EN CURS  

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

 Coorganització del programa ‘Fixa’t’ de cinema social en l’àmbit de la joventut, 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 

 Procés participatiu per a dotar de contingut l’Espai Jove, des del 2018 

 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 

  



REGIDORIA D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS 
 

ÀREA D’URBANISME  
FINALITZAT 

 Redacció de la primera fase del projecte de l’Anella Verda, 2018 

 Redacció del projecte per a la millora del camí de Queralt i de Sant Pere de Madrona, 2018 
 
EN CURS  

 Projecte per a la millora del polígon industrial de la Valldan 2018-21, des del 2018 

 Modificacions puntuals del POUM en diversos indrets, des del 2018 

 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS   
FINALITZAT 

 Municipalització del servei de neteja dels edificis municipals, 2016 

 Substitució integral de les lluminàries i legalització i posada al dia de tots els quadres elèctrics de l’enllumenat, 2018 

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, EDUCACIÓ, MOBILITAT I SANITAT 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT 
FINALITZAT 

 Instal·lació de noves lluminàries de baix consum als centres educatius, 2017 

 Instal·lació de dos punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, 2017 
EN CURS  

 Implementació dels camins escolars, des del 2016 

 Convocatòria de la Comissió d’Horts Urbans, des del 2016 

 Implementació de plans de risc de l’arbrat, substitució d’exemplars en mal estat i noves plantacions d’arbrat, des del 2016 

 Seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), des del 2018 

 Col·laboració en la implementació del servei de recollida de residus ‘Porta a porta’, des del 2018 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
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 

 Continuïtat de les activitats del Consell Municipal dels Infants, des del 2016 

 Ampliació de les activitats de l’Escola de Mares i Pares, des del 2016 



 Renovació del Consell Escolar Municipal, des del 2018 

 

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 

 

ÀREA DE SANITAT 
EN CURS 

 Foment de l’alimentació saludable en els serveis municipals i els actes escolars promoguts per l’Ajuntament, des del 2016 

  



REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ, HOSPITAL I PERSONAL 
 

ÀREA DE PARTICIPACIÓ 
FINALITZAT 

 Creació de la regidoria de Participació Popular, 2015 

 Elaboració i aprovació del reglament de Participació Ciutadana de Berga, 2018 
 
EN CURS  

 Convocatòria del Patronat Municipal de La Patum i el Consell d’Infants, com a consells de participació, des del 2015 

 Suport a les activitats organitzades per les entitats, des del 2016 

 Implementació de la participació ciutadana en els Plens municipals, des del 2018 

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

 Obtenció del segell Infoparticipa, des del 2018 

 Procés participatiu per a dotar de contingut l’Espai Jove, des del 2018 

 Realització de formació adreçada a les entitats sense ànim de lucre, 2019 
 
PENDENT  

 Implementació del pressupost participatiu  

 Realització d’assemblees de barri i sectorials  

 

ÀREA DE L’HOSPITAL 
EN CURS  

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

 Creació d’un consell municipal de la salut 

 

ÀREA DE PERSONAL 
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 


