MOCIÓ RELATIVA A LES SUBVENCIONS PER ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL I
LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS
En data de 6 de febrer de 2020 el Ple de l'Ajuntament de Berga, en sessió ordinària, va acordar
l'aprovació inicial de l' 'Ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de
lucre mitjançant concurrència competitiva. Així mateix, aquest acord inicial es va sotmetre a
informació pública i, no havent-se presentat al·legacions, ja va esdevenir definitiu durant el mes
d’abril de 2020.
En la mateixa línia, el desembre del 2019, es va signar el Decret d’alcaldia que aprovava el Pla
Estratègic en el qual s’hi descriuen les subvencions previstes durant el període 2020-2023 ja sigui
amb la modalitat de concessió de conveni o bé amb la modalitat de concurrència competitiva.
En la modalitat de conveni hi consten subvencions a l’AAVV de la Pietat, a la Penya Boletaire, a
l’Associació de la Patum Infantil, a la Universitat Politècnica de Catalunya, al Consorci de
Normalització Lingüística, a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, a la Fundació Casal
d’Europa, al Memorial Ricard Cuadra, a la Colla Sardanista Cim d’Estela, a Televisió del Berguedà,
als Castellers de Berga i a Amical Mauthausen. Pel que fa a les subvencions de concurrència
competitiva hi consten els Premis per concursos, actes festius, culturals, juvenils i educatius, les
Beques socials, els Ajuts d’urgència social i les Subvencions generals a entitats.
La situació social derivada de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 fa que calgui
replantejar l’atorgament de subvencions particularment en àmbits com el tercer sector social i
les associacions de comerciants. És necessari dotar aquestes entitats de més recursos per tal
que, en el moment actual, puguin desenvolupar les seves tasques amb les millors condicions
possibles. El Pla estratègic de subvencions no contempla les associacions de comerciants ni les
entitats del tercer sector social i, en aquest darrer cas, han de participar a les Subvencions
generals a entitats en concurrència competitiva.
L’Ajuntament de Berga entén que les entitats del tercer sector social i les associacions de
comerciants, per la seva importància estratègica accentuada a dia d’avui, han de disposar d’unes
Bases reguladores específiques que els permetin accedir a finançament públic així com també
disposar de convenis de col·laboració que els permetin portar a terme les seves activitats amb
la màxima eficiència i eficàcia possible.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar l’equip de govern a realitzar les modificacions pertinents al Pla estratègic de
subvencions per tal que incloguin ajudes específiques a les associacions de comerciants i a les
entitats del tercer sector.
Segon. Instar l’equip de govern a promoure la redacció d’unes Bases particulars reguladores de
la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Berga als àmbits d’atenció social, gent gran,
salut pública i la igualtat prenent com a referència inicial les següents línies: 1)Programes i
activitats per a gent gran, 2) Per activitats destinades a la inclusió, convivència i cohesió social
de persones en risc d’exclusió social, 3) Per activitats destinades a la inclusió, convivència i
cohesió social de persones amb malalties mentals, 4) Per activitats destinades a la promoció de
la salut i de prevenció de malalties i dels seus factors de risc, 5) Per activitats destinades a donar
suport a les famílies amb menors a càrrec, 6) Per activitats destinades a fomentar la igualtat de
gènere i la visibilització del col·lectiu LGTBI i 7) Per activitats destinades a col·lectius amb
diversitat funcional.
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Tercer. Instar l’equip de govern a promoure la redacció d’unes Bases particulars reguladores de
la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Berga per a les associacions de comerciants
de la ciutat.
Quart. Instar l’equip de govern a realitzar les modificacions pressupostàries pertinents
relacionades amb els punts anteriors aplicant la despesa al fons de contingència del pressupost
vigent i d'acord amb les quantitats següents:
a) 40.000€ d'increment de les aportacions per projectes relacionats amb el tercer sector
social
b) 40.000€ d’incrementat de les aportacions pels projectes relacionats amb les
associacions de comerciants
Cinquè. Instar l’equip de govern a signar convenis amb les associacions de comerciants i amb les
entitats del tercer sector social per garantir els compromisos de col·laboració entre l’ajuntament
i aquestes entitats.
Sisè.- Instar el govern municipal a agilitzar i simplificar aquests tràmits tan com sigui possible.
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