
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACORD DE PLE 

 
 
 
MOCIÓ CONVOCATÒRIA NEXT GENERATION 2022 
 
Amb la voluntat de treballar per dur a terme la visió de ciutat d’oportunitats que fa anys 
que reclamem i després de revisar les convocatòries obertes als ajuts next generation 
a dia d’avui. Aquest 2022 demanem a l’equip de govern que no deixi passar més trens 
i treballi per presentar-se a la convocatòria per a la rehabilitació d’edificis de titularitat 
pública per a entitats locals. 
 
Es tracta d’una convocatòria que permet a les ciutats de fins a 20.000 habitants 
presentar 2 projectes de rehabilitació d’edificis de titularitat municipal, amb 2 projectes 
de fins a 3M€ amb l’objectiu de tenir finalitzades les obres entre 2024 i 2026. 
 
Es tracta doncs de l’oportunitat d’optar a uns ingressos de fins a 6M€, amb una 
financiació del 85%. Una oportunitat que des del nostre grup municipal creiem que no 
es pot deixar escapar. Recordem que l’equip de govern, ja no va presentar cap 
proposta a les convocatòries extraordinària de turisme 2021 ni l’ordinària 2022. No 
podem perdre més trens. 
 
L’equip de govern no ha convocat mai la comissió de projectes estratègics, i és 
precisament ara quan caldria el màxim de consens a l’hora de prioritzar els projectes 
susceptibles de ser finançats. Des del grup municipal proposem les següents 
actuacions, que creiem que malgrat tot poden tenir un suport unànim de la resta de 
grups municipals. 
 
1r. Presentar el projecte de reforma de l’antic edifici de l’Ateneu i l’Escac per 
reconvertir-lo en un espai museogràfic sobre La Patum i la cultura popular.  
 
2n. Presentar el projecte de reforma del mercat municipal per convertir-lo en dues 
plantes d’aparcament pel centre ciutat i carrer major i utilitzar la planta del C/Mn Huch 
com un viver d’empreses, espai per productors i despatxos per coworking. 
 
Aquestes dues actuacions permetrien rellençar la ciutat els propers anys, donar vida al 
barri vell, sobretot a l’àrea del carrer Major i projectar la nostra festa més important i 
tota la tradició cultural al llarg dels països catalans. És per això que en el proper ple 
ordinari del mes d’abril instarem al equip de govern a comprometre’s a no deixar 
perdre aquest tren. Berga no s’ho pot permetre. 
 
Així doncs instem a l’equip de govern: 
 

- A treballar i presentar dos projectes a la convocatòria de rehabilitació d’edificis 
de titularitat municipal 

- A prioritzar els projectes de la reforma de l’edifici de l’Ateneu i el del Mercat 
Municipal 

- A treballa des d’ara per cercar el 15% de finançament restant. Considerant que 
el Next Generation financia un 85% de l’obra 

 



 
 
 
 
Berga, datat i signat electrònicament. 
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