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PROCEDIMENT

A
https://bop.diba.cat

Es fa públic pel coneixement general que en la Junta de Govern Local 2021/13, d’1 d’abril
de 2021, s’han adoptat els acords que es transcriuen a continuació, en relació amb
l’esmentada convocatòria:
Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats i associacions
sense ànim de lucre mitjançant concurrència competitiva per a l’exercici 2021, d’acord amb
l’ordenança per a la concessió de subvencions a entitats i associacions sense ànim de
lucre mitjançant concurrència competitiva.

FINALITAT
CULTURA

Actuacions de creació, producció i difusió d’iniciatives o propostes culturals; així com accions de foment de la cultura. Les
iniciatives s’han d’emmarcar en els àmbits temàtics de teatre, música, pintura, cinema, dansa o altres arts escèniques, visuals o
d’expressió artística, a més d’activitats en l’àmbit de la cultura popular i tradicional (catalana i local) així com de patrimoni
cultural del municipi (incloent l’àmbit de la història local, l’estudi, conservació i difusió del patrimoni cultural).

Iniciatives per l’enfortiment de Berga com a centre de producció i promoció de continguts culturals. Iniciatives amb incidència al
territori. Iniciatives amb estímul de participació. Iniciatives amb protagonisme del sector associatiu i de cooperació entre entitats
amb l’objectiu d’optimitzar recursos.
EDUCACIÓ
Activitats i iniciatives que permetin avançar en fer de Berga una ciutat educadora i inclusiva:

Activitats de foment de l’educació al llarg de la vida per tal de fer-ne una eina de desenvolupament i cohesió social.

Activitats destinades a impulsar espais de trobada entre la comunitat educativa i agents socials (famílies, centres educatius,
associacions de veïns, entitats, etc.).

Creació de materials pedagògics a partir dels elements característics del municipi.

Realització de tallers, activitats, xerrades, etc. que permetin incrementar l’èxit educatiu.

Projectes que permetin portar a terme activitats més enllà de l’educació formal i obligatòria.

Creació de programes d’avaluació que permetin valorar un increment de l’èxit educatiu.
ESPORT
Línia General

Foment de la pràctica esportiva, esdeveniments i activitats esportives.

Programes i activitats que promoguin l’esport, valors, participació de col·lectius específics, hàbits saludables i integració social
(vulnerabilitat social i/o discapacitat física), que siguin lliures de sexisme, inclusius i promoguin i difonguin la igualtat.
Línia Escoles esportives

Fomentar l’educació en valors i la formació esportiva des de la base (escoles esportives).

Esdeveniments esportius que ajudin a fomentar l’esport de base.
Línia Activitats saludables tercera edat

Foment de l’activitat física per a la gent gran.
Línia Instal·lacions esportives fixes per la ciutat

Projectes que fomentin la pràctica d’activitat física/esportiva a la ciutat a través d’instal·lacions fixes i de lliure accés.
Línia Formació tècnics i usuaris instal·lacions esportives

Formació i educació esportiva per a col·lectius que es moguin en l’esport de base i usuaris d’instal·lacions esportives.
JOVENTUT
Activitats destinades al foment de la participació i de l’associacionisme juvenil. Programes i activitats alternatives a l’oci nocturn i
que promoguin hàbits saludables entre els joves, lliures de sexisme, inclusius i promoguin i difonguin la igualtat. I, en general, tots
aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de joventut.

IMPORT TOTAL (€)

10.000

3.000

Línia General: 3.300
Línia Escoles esportives:
1.500
Línia Activitats saludables
tercera edat: 700
Línia Instal·lacions
esportives fixes per la
ciutat: 1.000
Línia Formació tècnics i
usuaris instal·lacions
esportives: 500

Data 14-4-2021

Quart.- Establir la següent dotació econòmica de les categories de les subvencions, per un
import total de 60.000€:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercer.- Establir la forma de presentació de les sol·licituds única i exclusivament a través
del formulari específic per aquesta finalitat i a través de la pàgina web municipal
(http://www.ajberga.cat/ajberga/tramits/detall.php?tramit=251&apartat=63).

CVE 202110051746

Pàg. 1-4

Segon.- Establir el termini de presentació de les sol·licituds en un mes des de l’endemà de
la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

3.000
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Cinquè.- Establir que les subvencions es faran efectives a través de l’aplicació
pressupostària 01.92001.48014 del pressupost general d’aquesta corporació.
Sisè.- Establir els següents criteris de valoració per concedir les subvencions:
El projecte o l’activitat subvencionable podrà obtenir una puntuació màxima de 10 punts (de 0 a 10) repartida en dues
parts:

1.

2.
3.
4.
5.


Criteris generals de valoració: fins a 5 punts. Es tracta de criteris que avaluen les característiques i l’adequació
tècnica del projecte (fonaments, qualitat, impacte, solidesa i finançament):
Col·laboració i/o complementarietat amb l’acció de l’Administració local, entenent com a tal la participació de com a
mínim dos membres de les entitats en les accions formatives promogudes per l’ens i que contribueixin a la
sensibilització sobre determinades matèries o envers a determinats col·lectius. 1 punt
Valors (que conté, que projecta, que promociona el projecte). 1 punt
Concreció, qualitat i claredat del projecte. Projecte fonamentat, amb estructura interna coherent i sòlida. 1 punt
Col·laboració amb altres entitats en l’execució del projecte. 1 punt
Permanència del projecte, continuïtat en el temps. 1 punt
Criteris específics de valoració per àmbit temàtic: fins a 5 punts. Per a cada àmbit es detallen els requeriments i els
criteris que ha de complir el projecte presentat, atenent a les especificitats de cada temàtica, les quals es prendran
com a base per a la valoració del projecte o l’activitat:

CULTURA:
1. Utilitat i interès cultural i foment de la cohesió social: encaix en l’àmbit cultural municipal, nova creació o innovació,
commemoració d’una efemèride local o de l’entitat o vinculació amb una celebració d’interès general pel públic,
foment de la inclusió social. 2 punts
2. Nombre de destinataris als quals s’adreça i capacitat de facilitar la participació ciutadana. 1 punt
3. Racionalització de la despesa i grau d’autofinançament enfront de la disponibilitat de fons de finançament extern. 1
punt
4. Disponibilitat de local propi. 1 punt
EDUCACIÓ:
1. Valor pedagògic. 1 punt
2. Solvència i experiència de l’entitat. 1 punt
3. Descripció detallada del cost de l’activitat i percentatge d’aportació per part de l’entitat i altres ens. 1 punt
4. Treball en xarxa que impliqui la cooperació amb altres entitats o sectors de la ciutadania, especialment la
participació activa d’infants i joves. 1 punt
5. Incorporació de criteris d’ambientalització. 0,5 punts
6. Públic destinatari: nombre, edats, etc. Participació de voluntariat. 0,5 punts
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Línia 1: 12.000
Línia 2: 5.000

Data 14-4-2021

2.000

https://bop.diba.cat

A

Línia 1: 12.000
Línia 2: 6.000

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SOCIAL
Línia 1
Programes d’ajuda per necessitats bàsiques per a persones amb dificultats econòmiques i/o socials, entenent com a necessitats
bàsiques el sostre, el menjar o alimentació i la vestimenta.
Línia 2
Projectes de caràcter social i comunitari per lluitar contra l’exclusió social. Accions que mitjançant la dinamització d’iniciatives
ciutadanes promoguin el suport als col·lectius vulnerables, fomentin la igualtat d’oportunitats, apoderin a la ciutadania, potenciïn els
processos d’inclusió i ajudin a la millora de la convivència, les relacions entre diferents col·lectius, el bon veïnatge i la cohesió social.
MEDI AMBIENT
Realització de programes, activitats, xerrades, tallers, formacions, esdeveniments i altres iniciatives que permetin avançar en el camí
de la sostenibilitat en els següents àmbits:

Actuacions per a fomentar el coneixement, divulgació, protecció i conservació dels espais naturals del municipi i de la seva
biodiversitat.

Actuacions de promoció de la mobilitat sostenible i segura.

Actuacions per avançar en la reducció de la producció de residus i promoció del consum responsable.

Actuacions per avançar en la mitigació del canvi climàtic amb accions orientades a reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle gràcies a l’augment de l’eficiència i estalvi energètic i a l’impuls de les energies renovables.
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
Línia 1
Activitats destinades a fomentar l’ocupació laboral en persones aturades i especialment la inserció de persones amb risc d’exclusió
social.
Línia 2
Activitats destinades a fomentar l’ocupació laboral en persones aturades i especialment la inserció de persones amb risc d’exclusió
social i, més específicament, activitats per al foment i promoció de la integració laboral de les persones amb problemes socials i/o
discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i malalties mentals.
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Línia Instal·lacions esportives fixes per la ciutat
1. Rellevància i impacte per al foment de l'esport a la ciutat. 1 punt
2. Capacitat d'autofinançament. 1 punt
3. Control seguiment i avaluació. 1 punt
4. Interès social i promoció de la integració social per a col·lectius amb risc d’exclusió social. 1 punt
5. Fomentar la participació activa en l’entorn. 1 punt
Línia Formació tècnics i usuaris instal·lacions esportives
1. El projecte treballa els valors positius de l'esport fomentant l'educació i el respecte en els espais esportius així com
els hàbits saludables. 1 punt
2. El projecte promou la formació en l’àmbit de l’ensenyament esportiu de tècnics de les entitats esportives de Berga. 1
punt
3. Capacitat de convocatòria i mobilització de l'entitat. 1 punt
4. La formació esta relacionada o pot ser d’utilitat en l’àmbit esportiu de l’entitat. 1 punt
5. Capacitat d'autofinançament. 1 punt
JOVENTUT:
1. Utilitat i interès social. 1 punt
2. Incidència en els hàbits saludables, la igualtat i les accions que promoguin i sensibilitzin sobre el consum
responsable i les festes no sexistes. 1 punt
3. Adequació a les línies estratègiques del pla local de joventut vigent. 1 punt
4. Viabilitat econòmica i rigor pressupostari, aportació directa i valorada de l’entitat, relació costos/participants i
racionalització de la despesa. 1 punt
5. Solvència i experiència de l’entitat. 0,5 punts
6. Participants/beneficiaris: nombre de socis de l’entitat, nombre de participants o beneficiaris previstos joves, nombre
de voluntaris, presentació conjunta amb altres entitats. 0,5 punts
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Pàg. 3-4
CVE 202110051746
Data 14-4-2021

Línia Activitats saludables tercera edat
1. Interès social i promoció de la integració social del col·lectius de la tercera edat. 0,5 punts
2. El projecte promou l’adhesió de l'activitat física saludable en el dia a dia de les persones. 0,5 punts
3. Les activitats plantejades s’adeqüen al col·lectiu de la tercera edat. 0,5 punts
4. El projecte ajuda a adaptar patrons motrius bàsics per transferir-los a fer activitats de la vida diària. 0,5 punts
5. Les Activitats/projectes plantejats ajuden a mantenir una actitud positiva davant l’envelliment. 0,5 punts
6. Fomentar la participació activa en l’entorn. 0,5 punts
7. Propiciar vivències satisfactòries que generin alegria i distracció. 0,5 punts
8. Evitar els síndromes de desús que, amb el pas dels anys, són causants de discapacitat. 0,5 punts
9. Capacitat d'autofinançament. 0,5 punts
10. Capacitat de convocatòria i mobilització de l'entitat. 0,5 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Línia Escoles esportives
1. Rellevància i impacte per al foment de l'esport de base a la ciutat. 0,5 punts
2. Fomentar l’adquisició d’hàbits permanents d’activitat física i esportiva, com a element per al desenvolupament personal
i social. 0,5 punts
3. El projecte treballa els valors positius de l'esport fomentant l'educació i el respecte en els espais esportius així com els
hàbits saludables. 0,5 punts
4. Afavoreix la utilització de les instal·lacions esportives escolars en horari no lectiu de forma eficaç. 0,5 punts
5. El projecte permet progressar en el desenvolupament de les habilitats motrius específiques d’una disciplina esportiva.
0,5 punts
6. Ajustament a la realitat social: viabilitat i aplicabilitat del projecte en el context actual. 0,5 punts
7. Capacitat d'autofinançament. 0,5 punts
8. Capacitat de convocatòria i mobilització de l'entitat. 0,5 punts
9. El projecte promou la igualtat de gènere. 0,5 punts
10. Interès social i promoció de la integració social per a col·lectius amb risc d’exclusió social. 0,5 punts
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ESPORT:
Línia General
1. Interès social i promoció de la integració social per a col·lectius amb risc d’exclusió social. 1 punt
2. Rellevància i impacte per al foment de l'esport a la ciutat. 1 punt
3. Ajustament a la realitat social: viabilitat i aplicabilitat del projecte en el context actual. 0,5 punts
4. Capacitat d'autofinançament. 0,5 punts
5. Control seguiment i avaluació. 0,5 punts
6. Experiència, trajectòria, base social i participació en el teixit associatiu local. 0,5 punts
7. Capacitat de convocatòria i mobilització de l'entitat. 0,5 punts
8. El projecte promou la igualtat de gènere. 0,5 punts
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Vuitè.- Establir la forma de resolució de les sol·licituds mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, posteriorment a la proposta de resolució de les comissions de valoració i
que constarà en l’expedient.
Novè.- Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Berga i a la Base Nacional de Datos de
Subvenciones (BNDS) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Desè.- Peu de recursos.
Actes que posen fi a la via administrativa:
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia
d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva notificació, o, en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia següent a la data
de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del
mateix, no es pot interposar de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació
o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es
podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs
de reposició.”

Ivan Sànchez Rodríguez
Alcalde Accidental
Berga, 7 d’abril de 2021
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Setè.- Establir el termini de resolució de les sol·licituds en dos mesos des de l’endemà de
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Data 14-4-2021

POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ:
Línia 1 i línia 2
1. Connexió entre agents d’oferta de feina amb persones aturades. 1,25 punts
2. Treball de recerca en l’àmbit de les empreses d’oferta de treball destinada a inclusió laboral. 1,25 punts
3. Formació i acompanyament de persones aturades en la recerca de llocs de treball i en la confecció de currículums.
1,25 punts
4. Formació en diferents programes i especialitats. 1,25 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

MEDI AMBIENT:
1. Caràcter innovador i amb una clara aplicació a situacions o mancances reals existents. 1 punt
2. Solvència i experiència de l’entitat. 1 punt
3. Descripció detallada del cost de l’activitat i percentatge d’aportació per part de l’entitat i altres ens. 1 punt
4. Treball en xarxa que impliqui la cooperació amb altres entitats o sectors de la ciutadania, especialment els
relacionats amb l’àmbit educatiu. 1 punt
5. Incorporació de criteris d’ambientalització. 0,5 punts
6. Públic destinatari: nombre, edats, etc. Participació de voluntariat. 0,5 punts
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SOCIAL:
Línia 1 i línia 2
1. Utilitat, interès social i impacte social: capacitació i apoderament de les persones afavorint la seva autonomia,
mesures de prevenció, elements d’innovació social, impacte territorial. 1,5 punts
2. Grau de coherència entre les accions descrites en la línia de subvenció a la qual opten i els objectius i accions
proposades a subvencionar, la descripció de la metodologia, els sistemes d’avaluació i els resultats previstos. 1 punt
3. Sostenibilitat econòmica i rigor pressupostari: pressupost ajustat i proporcional a la despesa. Aportació de l’entitat.
1 punt
4. Tasca social que realitza l’entitat: impacte en el territori i col·laboració i participació amb projectes i activitats de
l’Ajuntament. 1 punt
5. Anàlisi de resultats: nombre potencial i real de beneficiaris, sistemes d’avaluació, indicadors. 0,5 punts
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