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Pressupostos Participatius 2021 – Valoració de les Propostes 

 

TÍTOL VALORACIÓ 

Accés de la població a 
horts comunitaris de 
gestió municipal 

Es preveu la realització d'actuacions dins d'aquest àmbit per 
l'import màxim. La valoració concreta es realitzarà en funció 
dels espais disponibles. Import estimat: 15.000 euros 

Accés públic a la 
desfibril·lació i 
reconeixement de Berga 
com a ciutat 
cardioprotegida 

L'import de la valoració de la proposta es considera adequat a 
la sol·licitud realitzada. Inclou la instal·lació de tres 
desfibril·ladors (DEA) en edificis municipals, la dotació de DEA 
en un o dos vehicles patrulla de la Policia Local, la senyalització 
dels DEA en l'espai públic, accions d'informació, sensibilització i 
formació sobre el seu ús i l'establiment d'un sistema de 
manteniment dels DEA, entre d'altres accions. Import estimat: 
12.000 euros 

Adquisició de cartelleres 
digitals i contractació del 
servei de gestió de 
l’agenda 

Actuació amb un import aproximat de 24.000 euros (adquisició 
de dues cartelleres), proposant-se realitzar treballs per l'import 
màxim establert amb l'adquisició d'una cartellera i contractació 
del servei de gestió. Import estimat: 15.000 euros 

Arranjament del 
paviment de la plaça 
major de La Valldan 

Actuació amb un import aproximat de 19.200 euros, proposant-
se realitzar treballs per l'import màxim establert. Import 
estimat: 15.000 euros 

Arranjament de la zona 
recreativa des de la Font 
del Guiu a la Font Negra 

Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament Urbanístic. Es 
valora l'arranjament de les fonts, paviments dels aparcaments, 
taules, bancs i elements de mobiliari urbà fins a l'import màxim 
previst per a cada actuació. No es valora la neteja, ja que forma 
part del manteniment regular de la zona. Import estimat: 
15.000 euros 

Arranjament del barri 
d’El Mercadal 

Es considera realitzar una actuació d'arranjament del tram del 
camí des del Pont del Diable fins a les Masies per l'import 
màxim establert. Import estimat: 15.000 euros 

Arranjament i canvi de 
les fonts de la plaça de la 
Font del Ros 

S'ha valorat la substitució de les fonts i arranjament de 
desguassos de les dues fonts de la Plaça de la Font del Ros i la 
implantació d'una nova font en un dels espais públics 
sol·licitats. Import estimat: 14.000 euros 

Biblioteca de les coses: 
creació d’un espai de 
préstec d’eines i 
instruments diversos 

Es valora l'externalització d'aquest servei, amb l'objectiu de 
posar a disposició de la ciutadania un punt físic i d'atenció per a 
l'intercanvi d'eines i instruments diversos. Import estimat: 
5.000 euros 
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TÍTOL VALORACIÓ 

Dotació de panells solars 
a edificis públics de 
l’Ajuntament 

Amb un estudi tècnic previ, es podria arribar a instal·lar 
aproximadament uns 64 mòduls fotovoltaics en les cobertes de 
les escoles per una potència de 62 quilowatts pic. Amb aquesta 
instal·lació de panells solars fotovoltaics es pot preveure 
estalviar un 32% de consum global anual de l’equipament. 
Import estimat: 15.000 euros 

Enjardinament del Parc 
de la Caserna 

L'actuació sol·licitada és viable tècnicament. Import estimat: 
8.500 euros 

Fer una vorera a la 
cantonada dels carrers 
Sardana i Prat de la Riba 

S'ha valorat la col·locació de panot a la vorera entre el carrer 
Sardana i el carrer Prat de la Riba. Import estimat: 6.000 euros 

Juguem al carrer Major: 
instal·lació d'una zona de 
joc infantil 

Tenint en compte la limitació d'espais lliures a la zona del carrer 
Major, la limitació d'usos que suposa la instal·lació de jocs 
infantils en espais reduïts i la geometria i dimensions de la plaça 
de les Fonts, aquesta plaça es considera un espai no adequat 
per a la instal·lació d'una zona delimitada de jocs infantils. En 
tot cas es valora la instal·lació d'elements puntuals que suposin 
una menor afectació a l'espai urbà. Import estimat: 15.000 
euros 

Millora de l’accessibilitat 
a l’Escola Especial 
d’Educació Santa Maria 
de Queralt 

L'actuació sol·licitada està inclosa dins el Pla Parcial Urbanístic 
de Els Pedregals. Es podria realitzar l'adequació provisional de 
l'entorn per tal de millorar l'accessibilitat i realitzar tasques de 
manteniment de la vegetació de l'espai i actuacions puntuals de 
manteniment correctiu necessàries. Import estimat: 12.000 
euros 

Millora de la plaça de 
l’escola de La Valldan: 
arbrat i zona enjardinada 

La instal·lació de la cistella i jocs infantils a la plaça es 
desaconsella ateses les activitats que es porten a terme i que en 
limitarien l'ús. La plantació de l'arbrat i gestió del verd públic 
existent es considera viable. Import estimat: 4.500 euros 

Millora de la seguretat i 
l’accessibilitat al carrer 
Programari Lliure 

L'actuació sol·licitada és viable tècnicament. S'ha valorat la 
retirada d'un arbre existent, l'encintat de l'espai enjardinat i 
l'ampliació de la vorera existent fins a l'import màxim establert. 
Import estimat: 15.000 euros 
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TÍTOL VALORACIÓ 

Millora del camí 
peatonal que comunica 
el carrer Gósol i el carrer 
Pare Coll 

El camí on es proposen les millores uneix el carrer Gósol amb el 
carrer Pare Coll passant per l'antiga fàbrica de Cal Nelas i 
creuant la Rasa dels Molins. L'actuació proposada és sobre un 
camí d'ús públic situat dins d'un sector de planejament derivat. 
En aquest sentit no és viable una actuació de millora i 
urbanització del camí ja que aquesta s'haurà de realitzar en el 
moment de la urbanització del sector. En tot cas, tractant-se 
d'un camí d'ús públic sí que es consideren apropiades les 
actuacions que tinguin com a objectiu la seguretat de les 
persones usuàries del camí i es valoren les que es consideren 
indispensables. Import estimat: 13.500 euros 

Millora de l’enllumenat 
del nucli antic 

L'enllumenat públic de Berga compleix amb la normativa vigent. 
En tot cas es valoren actuacions de millora puntuals en l'àmbit 
indicat. Import estimat: 15.000 euros 

Millora del parc de la 
Rasa dels Molins 

Es valora adequar el parterre situat al nord-oest del parc de 
dimensions 22x13 m com a pista poliesportiva. Comprèn els 
treballs de preparació de l'esplanada i formació de paviment. 
Import estimat: 15.000 euros 

Millora del paviment de 
la Torre de les Hores 

Els paviments de les places de la Torre de les Hores s’han 
degradat especialment per l’ús de la sal a l’hivern en casos de 
gel i nevades i el seu estat de conservació és deficient. 
Tècnicament la proposta s’adapta al planejament urbanístic i 
suposaria una millora necessària del paviment de les places. 
Degut al cost de reposició dels paviments només es pot incloure 
a la valoració l’actuació sobre la plaça superior. Import estimat: 
15.000 euros 

Reforma del Parc del 
Lledó 

Es preveu destinar l'import màxim establert per adequacions 
dels lavabos, la instal·lació de la font a la zona de l'skate park i 
la pavimentació de l'espai sota-bancs, fins a l'import màxim 
establert. Import estimat: 15.000 euros 

Renovació de la tanca de 
la plaça de Francesc 
Palau i Quer 

Es valora la renovació d'una tanca de les mateixes 
característiques i alçada que l'existent, inclosos els treballs de 
desmuntatge i retirada de la tanca existent, despeses de gestió 
de residus i treballs de paleta. Import estimat: 12.000 euros 
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TÍTOL VALORACIÓ 

Renovació del parc 
infantil de la plaça de 
Francesc Palau i Quer 

El paviment de seguretat de cautxú es descarta en aquest 
emplaçament atès que ja existeix una zona enjardinada que 
compleix amb les condicions de paviment tou de seguretat. Es 
valora renovar la barana, repàs de zones enjardinades i previsió 
de renovació de jocs infantils. Import estimat: 10.500 euros 

Renovació del terra de 
l’escenari del Teatre 
Municipal 

La valoració econòmica de la proposta presentada supera 
l'import màxim per projecte previst en les bases del pressupost 
participatiu. En tot cas es preveuen actuacions de millora del 
terra de l'escenari per l'import màxim establert. Import estimat: 
15.000 euros 

Renovació de parcs 
infantils 

Es preveu la renovació de jocs. Import estimat: 15.000€ 

Tots som carrer Major 

L'enllumenat públic de Berga compleix amb la normativa vigent. 
En el cas del carrer Major s'ha considerat que és un eix 
comercial i està dotat d'un sistema de reforç. Per tant no es 
considera necessari tècnicament incrementar l'enllumenat 
d'aquest eix comercial tal i com se sol·licita en la proposta. La 
instal·lació de càmeres de videovigilància està prevista per 
l'Ajuntament. Es preveu la renovació de les cartelleres 
existents. Import estimat: 8.000 euros 

 


