Moció sobre la Comissió Municipal de Protecció Civil de Berga
El Ple 2017/4 de data 06 d’abril de 2017, aprovava la creació de la comissió municipal de Protecció
Civil de Berga i el reglament intern que el regula, atenent el Decret d’Alcaldia 2017/228 de data 24
de març de 2017.
Aquesta comissió va quedar en l’oblit la resta de la legislatura amb el govern de la CUP i segueix
oblidada després de 3 anys i mig.
Al començament d’aquesta legislatura, una de les coses imprescindibles és l’elaboració del cartipàs
municipal i aquesta comissió municipal no es va constituir, tot i que si que es va constituir la d’horts
urbans (que a dia d’avui encara no s’ha reunit cap cop).
Aquesta comissió té entre altres l’obligació de:
• Planificar i controlar la protecció civil municipal
• Informar sobre els plans de protecció civil municipals
• homologar els plans d’autoprotecció d’interès local
• Proposar l’elaboració dels plans o dels manuals d’actuació municipals
• Promoure i supervisar la implantació, actualització i revisió dels diferents documents del pla
Aquesta comissió no ha existit mai físicament i com a conseqüència, ens trobem en una situació de
tal deixadesa com que dels 5 plans que el municipi té l’obligació de tenir elaborats, revisats i
homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya no en tenim cap.
Per tant a maig de 2020 resten pendents de revisió:
• el pla d’emergència per risc d’incendis forestals INFOCAT
• el pla d’emergència per risc d’inundacions INUNCAT
• el pla d’emergències per risc de nevades NEUCAT
• el pla d’emergències per risc sísmic SISMICAT
• el pla especial per emergències radiològiques RADCAT (no obligatori)
Tots es van homologar el 12 de juny de 2014 i per tant, es troben caducats des de juny de 2018.
Mai no s’ha redactat:
• el pla d’emergències per risc de danys per ventades VENTCAT
Per tant, tot i aprovar la constitució de la comissió municipal de protecció civil de Berga dins de
l’anterior legislatura, l’equip de govern no ha tingut la preocupació de mantenir els plans
d’emergències al dia, dit d’una altra manera no han vetllat per la seguretat dels ciutadans en cas
de que es produís una emergència.
Creiem que abans de gastar diners i recursos amb coses menys urgents, s’hauria de preservar i
garantir la seguretat.
Per tant el Grup Municipal Junts per Berga proposa:
1. Que es constitueixi la Comissió municipal de Protecció Civil, aprovada al Ple 2017/4 de 06
d’abril de 2017.
2. Que s’inclogui al Cartipàs de la Corporació Municipal.
3. Que es doni aplicació al Reglament intern regulador de la Comissió municipal de Protecció
Civil de Berga aprovat al mateix ple.
4. Que es revisin i homologuin els plans d’emergència locals.
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