
10 mesures per fer front a la COVID-19
Consell Comarcal del Berguedà

1. Liquiditat

El Consell Comarcal del Berguedà vol activar un paquet de mesures per fer front a 
la situació generada per la COVID-19. Així ho va acordar el consell de presidència 
celebrat el 15 d’abril de 2020

• Vetllar per reduir el termini legal establert de pagaments a proveïdors 
• Convocar amb urgència la línia de préstec d’1 milió d’euros dirigida als ens locals 

4. Donar suport al tercer sector
• Introduir, en totes les licitacions, l’ús de clàusules socials
• Impuls dels contractes reservats

5. Programa d’ajudes a les famílies vulnerables
• Augmentar les prestacions d’urgència social per a les famílies més desafavorides

2. Inversió pública
• Accelerar la programació de totes les obres previstes per al 2020, per valor de 2,5 
milions d’euros
• Accelerar les obres del Sector d’Activitats Rocarodona-Olvan. El pressupost del  
Consell Comarcal, per aquest 2020, contemplarà l’entrada al consorci gestor

3. Taxes i tributs
• Posposar els cobraments de la taxa de recollida de residus en els establiments 
comercials 
• Exempció parcial de la taxa de recollida de residus per a totes aquelles activitats 
econòmiques que acreditin haver hagut de romandre tancades per l’estat d’alarma

Des del Consell, també s'instarà al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya 
i  Diputació de Barcelona a implementar diferents propostes

6. Educació i joventut
• Col.laborar amb totes les administracions i centres educatius per facilitar les eines 
necessàries a l’alumnat que permetin el correcte seguiment de l’últim trimestre
• Impulsar programes de pràctiques per a joves del Berguedà, en els propers 
mesos 



8. Esport i cultura
• Mantenir la intensitat del suport en els esdeveniments esportius del Berguedà 
• Incentivar la contractació de companyies culturals de la comarca

9. Teixit associatiu
• Suport a les associacions de caràcter esportiu, cultural, social mantenint la con-
vocatòria de subvencions adreçades a les entitats sense ànim de lucre 

•  A l’Estat:

10. Peticions a l’Estat, la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona
El Consell Comarcal fa també una crida a les administracions competents a emprendre 
mesures fiscals i econòmiques:

7. Impulsar un Programa de reactivació econòmica 
comarcal (2020-2021)

• Consensuar amb el Consell d’Alcaldes, l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, la Delegació del Berguedà de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, l’Associació d’Hosteleria i 
Turisme del Berguedà i altres agents socials, mesures com:

 - Impulsar un programa de suport per promoure la competitivitat
 - Suport al sector de l’hostaleria, comerç i restauració estimulant    
          econòmicament campanyes que atreguin visitants 
 - Proposar als ens locals l’harmonització d’ordenances fiscals per promoure  
 la inversió i l’activitat econòmica
 - Activar una línia de subvenció per als autònoms i les microempreses

•  A la Generalitat
 - Augmentar el Fons de Cooperació Local

•  A la Diputació de Barcelona
 - Accelerar i simplificar les Meses de Concertació per programar, de     
 manera immediata, obres per aquest 2020
 - Augmentar les partides de despesa adreçades als col.lectius més   
 vulnerables
 - Impulsar un pla de xoc, a nivell de tota la província, amb mesures de   
 desenvolupament econòmic i ocupacional

 - Que el Berguedà sigui zona elegible, de nou, dels fons MINER (adreçat  
 a fomentar inversions locals i de PIMES)


