AJUNTAMENT DE BERGA

NOVA ORDENANÇA: CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE

ÀNIM DE LUCRE MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
1. Marc normatiu.
D’acord amb el marc normatiu que regula la participació ciutadana en l’elaboració i la revisió de normes i
reglaments (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), l’Ajuntament de
Berga promou una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança per a la concessió de subvencions a
entitats sense ànim de lucre mitjançant concurrència competitiva, a través del seu portal web.
L’objectiu de la consulta pública prèvia és recollir l’opinió de la ciutadania i les entitats més representatives
potencialment afectades per la futura norma, en relació amb qualsevol aspecte que permeti una millor redacció de
la norma o reglament, amb caràcter previ a la seva elaboració o revisió:
a. Els problemes que es pretenen solucionar i possibles solucions alternatives
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c. Els objectius
d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
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2. Antecedents.
En l’article 9.2 de l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Berga (BOPB del 3 de març de
2010), sobre ‘principis generals’, s’assenyala que les subvencions es concediran mitjançant concurrència
competitiva o mitjançant concessió directa. En l’article 12 sobre ‘concessió mitjançant concurrència competitiva’,
s’assenyala que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions i que, conjunta
o prèviament a la convocatòria del procés de selecció, s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases
reguladores específiques.
En el títol VIII del Reglament Orgànic Municipal (BOPB del 21 de maig de 2012), sobre ‘informació i participació
ciutadana’, s’assenyala que l’Ajuntament, per aconseguir una àmplia participació ciutadana, tendirà, entre d’altres,
a fomentar la vida associativa i la iniciativa de la societat civil de Berga. En concret, en l’article 175 sobre ‘drets de
les entitats ciutadanes’, assenyala que reconeix i garanteix el dret de participació en els assumptes públics
municipals de totes les entitats ciutadanes i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns, inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga, així com en concret el dret a rebre
subvencions municipals i altres ajuts públics, d’acord amb les previsions pressupostàries i amb el procediment de
concessió establert legal i reglamentàriament. També fa esment, específicament, en l’article 176 sobre ‘percepció
de subvencions,’ que aquesta se subjectarà a l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Berga.
3. Problemes a solucionar
L’Ajuntament de Berga, conscient de la importància de la xarxa associativa de la població, promou com a un dels
seus eixos d’actuació el foment de la vida associativa i la iniciativa de la societat civil del municipi, a través del
dret de participació en els assumptes públics municipals, el dret a rebre subvencions municipals i altres ajuts
públics, el dret a utilitzar béns públics, el dret a rebre informació de l’activitat municipal, el dret a exercir les
accions necessàries per a la defensa dels interessos municipals, el dret a elevar propostes d’actuació a
l’Ajuntament sobre assumptes de competència municipal, el dret a formar part dels consells sectorials de
participació i el dret a rebre les publicacions d’edició municipal, entre d’altres.
Així es pretén donar suport a les entitats que realitzen activitats al municipi, que incideixen en la creació i
l’enfortiment de la xarxa associativa i que fomenten les relacions ciutadanes a través de la promoció d’activitats
culturals, educatives, esportives, juvenils, socials i medi ambientals.
L’Ajuntament de Berga ha realitzat, fins al moment actual, dues convocatòries per a la concessió a subvencions a
entitats sense ànim de lucre mitjançant concurrència competitiva, corresponents a les anualitats 2018 i 2019, i
que, un cop realitzades, es constata la necessitat d’introduir millores en el text de l’ordenança que les regula, per
tal d’adequar-la a la realitat del teixit associatiu de Berga.
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4. Necessitat i oportunitat.
Atès que en l’article 9.2 de l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Berga, s’assenyala que les
subvencions es poden concedir mitjançant concurrència competitiva com a forma ordinària de concessió i que,
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció, s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents
Bases reguladores específiques; atès que l’Ajuntament de Berga ha realitzat, fins al moment actual, dues
convocatòries per a la concessió de subvencions a entitats i en base al seu funcionament es considera adient
introduir millores en el text de l’ordenança que les regula; i atès que és voluntat de la regidoria de Participació
ciutadana i Festes impulsar la redacció i la implementació de l’esmentada norma, s’inicia el procediment per a
elaborar l’Ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre mitjançant concurrència
competitiva.
5. Objectius de la norma.
L’objectiu de la iniciativa és regular el règim jurídic i el procediment per a la concessió de les subvencions de
l’Ajuntament de Berga a entitats o associacions sense ànim de lucre del municipi, dins dels límits establerts en els
pressupostos municipals, per a dur a terme les seves activitats i projectes, d’interès públic i general, durant l’any
natural o exercici a què faci referència la corresponent convocatòria.
En aquest sentit, les activitats o projectes subvencionables han de ser d’interès públic i general, s’han de dur a
terme en el municipi de Berga i han d’estar incloses en un dels següents àmbits temàtics: cultura, educació,
esport, joventut, social, medi ambient i polítiques d’ocupació.
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