
 

PERDENT DINERS? 

Durant el torn de precs i preguntes del Ple municipal de juny de l’Ajuntament de Berga, 

el grup de Junts per Berga es va referir a una subvenció de la Diputació de Barcelona de 

l’any 2019 per a la contractació de plans d’ocupació. Concretament, era una ajuda no 

sol·licitada per gastar 109.091,29 € en pocs mesos contractant personal temporal, però 

no va ser viable dedicar els recursos humans necessaris per fer tots els processos de 

selecció, de manera que es van seleccionar els perfils més necessaris (3 persones durant 

3 mesos) i es va renunciar a la resta de la dotació econòmica. Una decisió dolorosa. 

 

Totes les àrees de l’Ajuntament vetllen per aconseguir recursos d’altres administracions, 

tant a través de convocatòries ordinàries més o menys garantides com d’altres de més 

incertes i competitives, però no sempre s’assoleix l’objectiu. De vegades cal renunciar-

hi perquè no es compleixen els requisits, d’altres no s’arriba a la puntuació necessària i 

alguna vegada no hi ha capacitat tècnica o surten imprevistos que impedeixen complir 

els terminis, amb les penalitzacions corresponents. 

 

L’Ajuntament de Berga ha perdut moltes oportunitats en el passat i probablement en 

perdrà algunes en el futur. La nostra responsabilitat com a Equip de Govern és 

minimitzar-les, i per fer-ho és imprescindible seguir dotant tècnicament les àrees. Però 

sobretot tenim l’obligació de no prendre decisions polítiques que impliquin enormes 

pèrdues econòmiques de milions d’euros o danys irreversibles, com va passar fa una o 

dues dècades (concedir l’aval d’1,2 M€ a InbergaTur, acumular 20 M€ de deute, iniciar 

urbanitzacions innecessàries, problemes derivats del POUM...).  

 

Durant els dos anys que portem de legislatura s’han executat importants obres 

subvencionades per valor de gairebé 3 milions d’euros: rehabilitació del convent de Sant 

Francesc o la Torre de la Petita, modernització del Polígon de la Valldan, canalització de 

la claveguera oberta al sud de la Rasa dels Molins, l’asfaltada més important de les 

últimes dècades als carrers de Berga, renovació del pati de l’escola Sant Joan, reparació 

de l’esllavissada als Pedregals, adaptació de voreres o renovació de la xarxa d’aigua, 

entre d’altres. I aviat es duran a terme una reurbanització a la ronda Moreta, millores 

als camins de Queralt i a la xarxa de sanejament de la ciutat per valor de 400.000 €. 

 

Més enllà de les obres, que sempre s’emporten les partides pressupostàries més grans, 

s’estan gestionant centenars de milers d’euros de subvencions que s’han destinat a 

Cultura, Joventut, Medi Ambient, Esports, Promoció Econòmica, Plans d’Ocupació o per 

fer front a les despeses extraordinàries que ha suposat l’epidèmia. Sempre amb 

l’objectiu de millorar la ciutat al mateix temps que seguim reduint el deute, euro a euro. 
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