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Puig-reig presenta un pressupost
amb 2,3 milions d'euros en
inversions
Les actuacions de recuperació de la Torre Nova de Cal Pons, els treballs de
consolidació del Castell de Merola i la renovació del col·lector d'aigües residuals,
entre les actuacions més destacades per a 2019

Torre Nova de la colònia de Cal Pons, a Puig-reig. | Aida Morales

Puig-reig presenta al ple d'aquest vespre un pressupost de 6.227.965,84 d'euros que preveu un
total de 2.307.094,62 en inversions. L'aportació de fons propis dins d'aquesta partida d'inversions
reals serà només de 450.000 euros, perquè la resta prové d'ajudes d'administracions
supramunicipals com la Diputació de Barcelona, la Generalitat o l'Estat. El nivell d'endeutament de
Puig-reig se situa, a hores d'ara, en el 15,38%, per sota del de l'any passat quan era gairebé del
20%. Una xifra positiva que també ha afavorit que els comptes de 2019 incloguin alguns dels
projectes més importants del mandat, així com una aposta per "les polítiques socials i d'atenció a
les persones", ha defensat la regidora d'Hisenda a NacióBerguedà, Alba Santamaria.
Entre les inversions per a 2019 hi figuren actuacions a la Torre Nova de Cal Pons, per la qual es
preveu comptar amb dues subvencions, una de l'1,5% Cultural i l'altra del Feder. La recuperació
del conjunt monumental està pressupostat amb prop de 650.000 euros de cost.
Per una banda, es pretén rehabilitar la coberta per un import de 200.000 euros. Una obra que
disposa de l'ajuda del fons europeus Feder, que assumeix un 50% del preu. De l'altra, l'1,5%
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Cultural ha de permetre avançar en una segona fase del projecte valorada en prop de 430.000
euros, segons ha explicat Santamaria. L'actuació, que inclourà l'arranjament de la teulada però
també nous tancaments, ha d'evitar que es degradi un conjunt que està catalogat com a Bé
Cultural d'Interès Nacional (BCIN).
També cal destacar la partida pels treballs de consolidació Castell de Merola on s'hi invertiran uns
200.000 euros, pels quals també es compta amb una subvenció. Així mateix, una de les partides
d'inversions més importants serà, sens dubte, la renovació del col·lector d'aigües residuals, amb un
cost de 516.000 euros (https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/15438/puigreig/renovara/principi/2019/antic/collector/evitar/fuites/al/riu) , que compta amb una subvenció de
la Diputació de Barcelona de 258.075 euros.
Eliminació de barreres arquitectòniques als carrers Llobregat i Major
Altres imports d'inversió del pressupost es corresponen als treballs de reconversió de l'antiga
biblioteca de la plaça Nova per 233.000 euros, un espai que es transformarà en una sala polivalent,
després d'un procés de participació ciutadana dut a terme durant l'any 2018 en el qual els veïns i
les entitats del poble n'han escollit l'ús
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/13451/entitats/puigreig/aposten/convertir/antiga/biblioteca/centre/civic) ; així com a la renovació de l'enllumenat públic
amb un crèdit de l'IDAE a interès zero, de 496.000 euros, i a l'eliminació de barreres
arquitectòniques als carrers Llobregat i Major, al centre urbà, per valor d'uns 100.000 euros.
Pel que fa a altres capítols dels comptes, l'equip de govern ha pressupostat 1.424.325,98 euros
en despeses de personal, de manera que el pressupost augmenta un 2,25% en l'apartat de
personal laboral respecte a l'any anterior. En béns i serveis s'hi preveuen 1.987.390,44, en
despeses financeres, 17.000 euros i en transferències corrents, 133.033,35 euros. Sobre últim
capítol en concret, Alba Santamaria ha explicat que part dels diners pressupostats "es destinen al
foment de l'ocupació a partir del programa Avança Empresa" si bé es preveu incorporar noves
partides per aquesta finalitat al llarg de l'any.
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