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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I 

ACTIVITATS CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIUS QUE REALITZIN LES 

ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE A LA COMARCA DEL 

BERGUEDÀ PER ALS ANYS 2020 i 2021 

 

Es fa públic que en el Ple celebrat el dia 27 de maig de 2020, s’han adoptat els acords següents 

en relació a la convocatòria esmentada: 

 

Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats 

culturals, socials i esportives que realitzin associacions i entitats sense ànim de lucre a la comarca 

del Berguedà l’any 2020 i el primer semestre de 2021, mitjançant concurrència competitiva, 

d’acord amb les bases reguladores corresponents, aprovades pel Ple del Consell Comarcal del 

Berguedà el dia 29 de gener de 2020, i publicades al BOPB el dia 5 de març de 2020. 

 

Segon.- Indicar que les partides pressupostàries per a les subvencions són les següents, estant les 

corresponents al 2021 condicionades a l’existència de consignació pressupostària: 

 

Partida pressupostària Àmbit Subvenció Quantitat 

2020/04/231/48000 Entitats Socials – 2020 5.000€ 

2020/07/334/48000 Entitats Culturals – 2020 5.000€ 

2020/09/341/48000 Entitats Esportives – 2020 5.000€ 

2021/04/231/48000 Entitats Socials – 2021 15.000€ 

2021/07/334/48000 Entitats Culturals – 2021 15.000€ 

2021/09/341/48000 Entitats Esportives – 2021  15.000€ 

 

Tercer.- Establir que l’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, mitjançant 

concurrència competitiva, per a entitats sense ànim de lucre que realitzin projectes i activitats 

culturals, socials i esportius a la comarca del Berguedà durant l’any 2020 i fins al 30 de juny de 

2021 i compleixin els requisits, condicions i les finalitats establertes a les bases reguladores, i 

presentin els documents que s’hi detallen. Establir també que els criteris de valoració de les 

sol·licituds són els indicats a l’annex de les bases.  

 

Quart.- Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment són, respectivament, 

les àrees de Cultura, Inclusió i Esports del Consell Comarcal del Berguedà. El Consell de 

Presidència serà l’encarregat de fer l’aprovació definitiva. 

 

Cinquè.- Establir que el termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de 

l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB per mitjà de la comunicació a la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones. 

 

Sisè.- Establir que el Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà ha de resoldre 

en el termini màxim de 4 mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. 

La resolució posa fia a la via administrativa. S’utilitzarà la notificació electrònica per als tràmits 

relacionats amb la convocatòria. Tots els documents seran penjats a la pàgina web del Consell 

Comarcal del Berguedà (www.bergueda.cat).  
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