2020

PLA DE XOC COVID-19
188.000 €
Dinamització comercial: 40.000 €
Conveni amb Bergacomercial per a la dinamització del teixit
comercial i el sector serveis del conjunt de la ciutat (20.000 €).
Cinema a la fresca. Cicle de 6 projeccions a diverses ubicacions
de la ciutat durant l'estiu. (*)
Suport en la creació d'un mural d'homenatge als oficis de
tradició artesana a la ronda Moreta per posar en valor el comerç
de proximitat. (*)
Campanya de suport a la moda, complements, estètiques,
perruqueries, barberies i joieria. (*)
Vals de compra amb un 20% de regal per a la retenció del
consum local. Campanya: 'Faig Berga i Nadal des del sofà'. (*)
Llums de Nadal solidaris (Fundació Horitzó i Taller Coloma). (*)
(*) Accions paral·leles en col·laboració amb Bergacomercial.

"Rasca i compra al Berguedà": 50.000 €
Butlletes "rasca i guanya" amb premis de 10 € distribuïdes entre
els comerços de la ciutat.
10% de les butlletes premiades.
30% de retorn econòmic al sector d'hostaleria i restauració.
70% de retorn econòmic a la resta de sectors no afectats pel
tancament obligatori durant la primera onada de la pandèmia.
Coordinació, suport tècnic, econòmic i logístic del Consell
Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del
Berguedà.

Subvenció projectes socials: 40.000 €
Ajudes específiques per a les associacions i entitats del tercer
sector, a través de concurrència competitiva.
Cada entitat o associació podia presentar un màxim de dues
sol·licituds.

Marató Cultural: 12.000 €
Recaptació de fons per sufragar la davallada d’ingressos que
han patit les entitats a causa de la suspensió d'esdeveniments.
Realització de 14 activitats lúdiques, festives i culturals per a
tots els públics amb la contractació d'empreses i artistes locals.

Exempció taxa d'ocupació de terrasses i
parades del mercat setmanal:
Exempció del pagament de la taxa d'ocupació de terrasses del
sector hostaleria des de l'inici de l'estat d'alarma fins al 31 de
desembre 2020 (16.000 €).
Exempció del pagament de la taxa de les parades del sector
no alimentari del mercat setmanal durant l’estat d’alarma
(10.000 €).

Altres accions:
Trobades amb el sector econòmic local per detectar
necessitats i aplicar mesures.
Reestructuració del mercat setmanal segons normativa i
manteniment de la seva obertura.
Exposició “La Patum al Convent de Sant Francesc”.
Reducció del pagament d'un 50% de l'entrada a la piscina del
26 de juny a l'11 de setembre.
Suspensió del cobrament de les quotes de l'Escola Bressol Flor
de Neu i de l'Escola Municipal de Música de Berga des del
març fins a finalitzar el curs escolar 2019-2020.
Impressió i repartiment a domicili de 180 dossiers escolars per a
famílies vulnerables d'educació primària.
Repartiment d'ordinadors i tauletes per a famílies amb pocs
recursos.
Facilitar econòmicament la connectivitat a Internet a famílies
vulnerables d'educació secundària.
Suspensió del cobrament del bus urbà segons Reial Decret Llei
10/2020, de 29 de març.

