MOCIÓ PER A UN ACORD MUNICIPAL PER GARANTIR UNA CIUTAT DE QUALITAT A
TRAVÉS DE LA CREACIÓ D’UNA TAULA D’ENTITATS I ASSOCIACIONS PER ABORDAR
ELS PROBLEMES DE NETEJA, MANTENIMENT I CIVISME A LA CIUTAT QUE PRESENTA
EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER BERGA EN EL PLE DE LA CORPORACIÓ

En els darrers anys, són moltes les veus de col·lectius tant a nivell personal com a nivell
d’associacions (veïns, comerciants, esportives…) que manifesten que la seva preocupació
respecte a que la ciutat de Berga està bruta i descuidada. Aquesta percepció de moltes
persones pot tenir diversos orígens: l’increment de l’incivisme, la reducció del personal
destinat a les brigades, l’existència d’un contracte de neteja viària caducat des de fa molts
any...entre d’altres.
Des del Grup Municipal de Junts per Berga, sabem que no és un problema fàcil de resoldre,
però sí que creiem que és urgent que s’abordi i s’estableixi un full de ruta per revertir la
situació actual i assumir-ne les responsabilitats que pertoquen.
Atès que alguns dels problemes més comuns a la ciutat de Berga són les pintades, els
abandonaments d’escombraries, el mal estat de conservació de les voreres i escocells, la falta
d’il·luminació en alguns punts del municipi o la manca de manteniment de parcs infantils, etc.
Atès que creiem que la prioritat és fer de Berga una ciutat de qualitat, intensament
relacionada amb el seu entorn i la seva gent, proposem les següents actuacions en els
diferents àmbits:

- En l’àmbit de neteja, creiem que són mesures necessàries i urgeix:
a) La renovació del contracte de neteja viària durant el present any 2021 i, si no fos
possible, assumir el compromís de fer-ho dintre el primer semestre de 2022.
b) L’eliminació dels capçals dels contenidors soterrats en desús de recollida selectiva
de la Plaça del Forn així com del Passeig de la Pau, tan aviat com sigui possible.
c) L’estudi de la col·locació de contenidors o papereres de reciclatge al berenador de la
Font Negre i a Pedret.

- En l’àmbit de manteniment, creiem que són mesures necessàries i urgeix:
a) La implementació d’un pla de gestió i manteniment de la via pública, parcs infantils,
voreres i espais verds que garanteixi un estat òptim i de qualitat de tot el nostre
entorn.
b) La consolidació d’un sistema de gestió i manteniment de tots els edificis públics, per
optimitzar els seus usos i recursos; assegurant així el correcte funcionament i el seu
bon estat.
c) L’augment i la potenciació de l’enllumenat públic en determinades zones de la
ciutat, per tal de millorar la qualitat i la seguretat ciutadana.
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d) El reforçament dels efectius dedicats a la jardineria a la ciutat; ja sigui amb mitjans
propis o a través de mitjans externs per tal que els parcs i els jardins de la ciutat
estiguin en les condicions adients.
e) La recuperació de les eines de participació ciutadana per tal que es puguin informar i
notificar les incidències; ja no només de la via pública, sinó de la ciutat en general.
f) Vetllar i ajudar en el compliment de la normativa del manteniment de façanes i
edificis vigent, treballant paral·lelament amb la incorporació d’Art Urbà, especialment
en les zones més concorregudes.
g) La millora, en general, del manteniment i l’impacte visual de la ciutat, de forma
organitzada i estructurada.
- En l’àmbit de civisme, creiem que són mesures necessàries i urgeix:
a) L’aplicació i actualització de l’ordenança de convivència i via pública per tal que
esdevingui una eina dissuasòria que eviti pintades o actes vandàlics contra edificis,
monuments i mobiliari urbà i que, al mateix temps, suposarà un nou ingrés per
aquest Ajuntament de Berga.
b) L’organització i promoció, en l’àmbit escolar i associatiu, d’unes jornades de
cooperació ciutadana que conscienciï i corresponsabilitzi a infants, joves i ciutadans en
el manteniment, neteja i civisme envers la ciutat i tot el patrimoni local.
c) La promoció d’un Pla Local de Seguretat que estructuri les actuacions diàries, sens
perjudici de les emergències sobrevingudes que hi pugui haver.
Per tot això i en base a totes les accions detallades i que creiem necessàries i urgents, el grup
municipal proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar al equip de govern d’aquest Ajuntament de Berga a crear una taula amb
entitats, associacions de veïns i centres educatius, per tal de copsar el seu punt de vista, i entre
tots treballar amb un pla per revertir la situació actual i posant el focus en garantir una ciutat
de qualitat i per les persones, i en la que s’assumeixin responsabilitats respecte a les mesures
relacionades en la present moció.
Segon.- Instar al equip de govern d’aquest Ajuntament de Berga a consensuar un llistat
d’accions en els diferents àmbits relacionats en la present moció, calendaritzar-les i prioritzar
l’execució de les mateixes en funció dels recursos disponibles.
Tercer.- Instar a l’equip de govern d’aquest Ajuntament de Berga a trametre aquest acord als
Grups Municipals i a la societat berguedana i fer-los-en partícips.
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