
 
PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA  

(respecte al pressupost inicialment presentat) 

   

   Despeses    Nova despesa1          Despesa 

addicional2 

 

* Pl. del Forn, enderrocs:   60.000       

* Subvenció a comerciants:   65.000      

* Ciutat amiga de la gent gran:      5.000      

* Destinació Turisme Familiar:      5.000      
* Ràdio Berga:    20.000      
* Neteja d’edificis:                 370.000   (+82.000)  
* Neteja viària:                 525.000   (+45.000)  
* Marquesines i bancs bus urbà:  90.000      
* Contracte manteniment parcs i jardins:      40.000  (+5.200)   
* Conservació parcs i jardins:      32.000  (+9.000)   
* Punt recàrrega vehicles electrics:  20.000  
* Local de joves:      12.500   (+10.000)  
* Marca Berga ciutat:       7.000       
* Ajut Clúster Productes Típics Muntanya: 3.000       

* Pubillatge La Valldan:       1.200                 

* Ajut a Penya Boletaire 60è aniv.concurs:     7.000   (+4.000)  

* Centenari Coronació V. de Queralt: 15.000      

* Casal d’Europa:          5.000  (+2.000) 
 

TOTAL (l’afegit o nou):   448.400       291.200   157.200 
     
 
 

   Ingressos    (d’on sortirien els diners per a les noves despeses) 

 
* Contingències:              500.000   (-300.000)   <disminució>  
* Assegurances:       -50.000  <estalvi> 
* Parades Patum:     + 30.000 
* Parades Fires i Festes:    + 10.000 
* Consums enllumenat public: 200.000 (-75.000) <estalvi> 
* Consums equipaments biomassa:    -60.000 <estalvi> 
* Subvenció punt recàrrega vehicles electrics:  + 20.000 
 
TOTAL:      545.000 
 
 
 

                                                        
1 Respecte al pressupost inicialment presentat 
2 Respecte al pressupost inicialment presentat 



 
 
 

Aquestes propostes estan lligades als tres objectius següents, que 

hem volgut potenciar: impuls a l’economia local; millora de la qualitat 

de vida;  i suport a entitats i iniciatives locals. Es presenten a 

continuació amb la justificació de cada una d’elles: 

 
Impuls a l’economia local 

* Pl. del Forn/c/Major, enderrocs:   60.000  

Important per a poder fer de la Plaça del Forn un element de dinamització del 

carrer Major i del nucli antic       

* Subvenció a comerciants:    65.000     
Els comerciants dediquen molts diners i moltes hores a la promoció comercial 
de la ciutat. Aquesta és una col·laboració a la bona marxa de Berga que 
l’administració no podria substituir, i que correm el risc de perdre si no s’hi 
dóna un recolzament clar. Proposem proporcionar als comerciants locals una 
subvenció no finalista per a què l’administrin directament i lliurement.  Una 
possibilitat seria que contractessin per ells mateixos un dinamitzador 
comercial, i d’aquesta manera no haurien de dependre dels plans d’ocupació -
amb tots els inconvenients que això significa. 

* Destinció Turisme Familiar:       5.000      
Per donar continuïtat a la feina que es venia fent de promoció del turisme 
familiar. El fet de mantenir viu aquest projecte permetrà aconseguir 
avantatges i recursos per a la promoció turística de Berga. 

* Marca Berga ciutat:        7.000   
Per donar continuïtat a la feina feta i rendibilitzar-la (amb efectes tant sobre 
el foment econòmic com en la qualitat de vida/identitat local)     

* Ajut al Clúster de Productes Típics de Muntanya: 3.000    
  Una contribució a un clúster nascut al Berguedà i que correm el perill de  
             què es ‘deslocalitzi’ si les institucions locals de la comarca no li donen    

suport. Proposem també que l’Ajuntament de Berga esdevingui membre del 
clúster, per fer-li evident el recolzament. 

 
 
 
Millora de la Qualitat de Vida 

* Ciutat amiga de la gent gran:       5.000      
Per acabar el treball que es venia fent, i començar a aplicar les recomanacions 
que en sorgeixin. El fet de mantenir viu aquest projecte permetrà aconseguir 
avantatges i recursos per a millorar la qualitat de vida de la gent gran. 

* Neteja d’edificis:                370.000   (+82.000) 
Si es retalla el pressupost d’aquest servei tant com s’ha previst, no se’n podrà 
garantir la qualitat necessària. Proposem mantenir la quantitat de l’any 
passat.  

* Neteja viària:                525.000   (+45.000)  



Si es retalla el pressupost d’aquest servei (que ja estava necessitat d’un 
increment), no s’en podrà garantir la qualitat necessària. Proposem 
incrementar la quantitat de l’any passat.  
 
 

* Marquesines i bancs bus urbà:   90.000  
Cal dotar el bus urbà de marquesines i bancs que facin més còmoda l’espera, 
especialment  per a les persones grans, amb minusvalies o amb criatures 
petites.    

* Contracte manteniment parcs i jardins:   40.000  (+5.200)  
 Els Parcs i Jardins de Berga necessiten una mica més d’atencions.   
* Conservació parcs i jardins:   32.000  (+9.000)  
 Els Parcs i Jardins de Berga necessiten una mica més d’atencions   
* Punt recàrrega vehicles elèctrics:   20.000  

Cal facilitar el progressiu pas del vehicle de gasoline/gasoil a l’elèctric, 
avançant cap a la sostenibilitat i la millora de la qualitat de l’aire. A més, es 
poden obtenir subvencions per a dotar-se d’un d’aquests punts. 

* Local de joves:     12.500   (+10.000)  
De cara a posar en marxa el local, no n’hi haurà prou amb els 2.500 euros 
previstos inicialment al pressupost. 

* Ràdio Berga:     20.000     
No és realista pensar que posar en marxa la nova etapa de Ràdio Berga (un 
servei públic important per a la ciutat) no tindrà cap cost per a l’Ajuntament. 

 
 
Suport a entitats i iniciatives locals 

* Ajut a Penya Boletaire 60è aniv.     7.000   (+4.000)  

Manteniment de l’ajut que se li venia donant, oimès quan al 2016 celebrarà el 

60è aniversari del concurs de Boletaires   

* Centenari Coronació Queralt:   15.000 

 Aportació de l’Ajuntament als actes de celebració del Centernari   

* Casal d’Europa:          5.000  (+2.000) 

Manteniment de l’ajut que rebia (era de 6.000 euros). Hem suggerit que es 

signi un conveni amb el Casal, de cara a què aquest col·labori amb 

l’Ajuntament en tot el referent als agermanaments de Berga 

* Pubillatge La Valldan:        1.200                 
Manteniment de l’ajut que el Pubillatge de la Valldan venia rebent de 
l’Ajuntament de Berga. 

 
 

 
5) Finalment, a resultes de les negociacions celebrades entre l’equip de 

govern i el grup de Convergència, algunes de les nostres propostes han 

estat incorporades al projecte de pressupost: 

 
 

 



 

 

 

 

 

Acceptació de la proposta? 

* Pl. del Forn, enderrocs:  60.000      No 

* Subvenció a comerciants:  65.000    Mig (30.000) 

* Ajut a Penya Boletaire 60è aniv.  7.000 (+4.000)    No 

* Centenari Coronació Queralt: 15.000     No 

* Casal d’Europa:     5.000      Sí 

* Ciutat amiga de la gent gran:   5.000      SÍ 

* Destinció Turisme Familiar:   5.000      SÍ 
* Ràdio Berga:   20.000     SÍ 
* Neteja d’edificis:             370.000  (+82.000)    NO 
* Neteja viària:             525.000  (+45.000)    NO 
* Marquesines i bancs bus urbà: 90.000     SÍ 
* Contracte manteniment parcs i jardins: 40.000 (+5.200)    SÍ  
* Conservació parcs i jardins: 32.000 (+9.000)     NO 
* Punt recàrrega vehicles electrics: 20.000       SÍ 
* Local de joves:   12.500  (+10.000)    NO 
* Marca Berga ciutat:    7.000      SÍ 
* Ajut Clúster Productes Típics Muntanya: 3.000     NO  
* Pubillatge La Valldan:    1.200                 SÍ  

 
 
 

 
 

Berga, a 15 de desembre de 2015 
 
 
 

Per a més informació: tel.639483044  
 
 
 
** 

 

 


