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PROCEDIMENT
2019/1867 MOCIÓ PROPOSTA DEL PLA ESTRETÈGIC DE LA CIUTAT DE BERGA HORITZÓ 2030

La planificació estratègica ha de formar part de l’ADN de la nostra Ciutat. Darrerament,
amb el consentiment i aprovació majoritari d’aquest consistori, s’ha reconegut la necessitat
de consensuar una agenda i priorització de projectes amb els següents objectius:
A) Que sorgeixi un consens amb els diferents grups polítics que conformen el
consistori, així com també amb la ciutadania, agents econòmics i socials, que vagi
més enllà de la pròpia legislatura.
B) Debatre amb tots els agents implicats amb un procés participatiu, element que el
reglament de participació de Berga contempla, aquells projectes que per la seva
transcendència i/o afectació siguin susceptibles de ser deliberats, com per exemple:
Els futurs usos del Mercat Municipal, el futur emplaçament de la Biblioteca, la
futura estació d’autobusos, la peatonalització de determinats espais de la ciutat, entre
d’altres.
C) Que ens permeti dimensionar els recursos humans necessaris per poder fer front als
projectes que emanin d’aquest Pla Estratègic.
D) Que ens permeti ordenar els diferents plans que estan en vigor o actualitzar-los.
E) El darrer objectiu, i no menys important, que aquests pla Estratègic segueixi les
pautes aprovades per l’Assemblea General de Nacions Unides, l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra
la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres. Aquesta
agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i,
conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació
connectat entre sí per assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial
sostenible.
L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional –referida a les tres
dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)- i
d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de
desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes
globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la
salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou
diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.
Per tot això proposem:

Mod. DEC-GRAL

1. Iniciar la redacció del Pla Estratègic de Ciutat, liderat per la regidoria de plans
estratègics, i que ens permeti debatre i consensuar un full de ruta amb horitzó 2030,
emmarcats dins dels ODS.
2. Desplegar els mecanismes oportuns per tal que hi hagi una participació ciutadana
efectiva i que tingui present de tots els possibles agents implicats en aquest Pla.
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