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El Consell presenta als alcaldes un
pressupost per a 2020 amb una
inversió en obra pública de 3,6
milions
Els comptes inclouen 198.000 euros per desencallar el polígon d'Olvan, el crèdit
d'un milió als ajuntaments i una convocatòria plurianual de subvencions a entitats

Imatge d'arxiu d'un consell d'alcaldes a Capolat (arxiu). | Pilar Màrquez Ambròs

El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat aquest dimarts, els pressupostos pel present
exercici al Consell d'Alcaldes per via telemàtica, com a pas previ a l'aprovació dels números al ple
de finals del mes de maig. En total, els comptes de l'exercici ascendeixen a 19.070.287,96 euros
amb una previsió d'inversions de 3.633.409,97 euros. És un pressupost un 18% inferior al de l'any
passat que va ser "el més alt de la història" de l'ens amb 23,3 milions.
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/16395/consell/comarcal/presenta/alcaldes/pressupo
st/23/milions/mes/alt/historia)
Entre les principals inversions que es contemplen en aquests pressupostos, segons ha explicat el
president del Consell i alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara (JxCat), hi ha la voluntat
d'accelerar tota l'obra pública i programar-la el 2020 amb una inversió global de 3,6 milions
d'euros, la incorporació al Consorci promotor Rocarodona-Olvan invertint-hi 198.117 euros, tal
com es recull aquí
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/20418/consell/entrara/al/consorci/promou/poligon/ol
van/invertint-hi/198000/euros) , i la continuïtat de la línia de crèdit adreçada als ajuntaments amb
una dotació de fins a un milió d'euros.
Entre les obres del paquet de 3,6 milions, de les quals ja es disposa de subvencions a través de
programes com els FEDER i de plans de foment de turisme
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(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/17282/foto/ple/consell/accepta/nou/feder/milions/rec
ursos/al/voltant/llobregat) , el pressupost comarcal preveu accelerar l'execució de les actuacions
previstes al Teatre i Sales Polivalents a la Colònia de Viladomiu Nou (779.574,15 euros), la Fase 2
de la Integració de la Colònia de Cal Metre (513.104,63 euros), la rehabilitació de l'Edifici de la Torre
Nova de Cal Pons (439.316,60 euros), diferents intervencions en camins (300.000 euros), la
remodelació de l'Església de Santa Eulàlia de Gironella (219.816,46 euros), la zona de serveis
d'estacionament d'autocaravanes (117.658,48 euros), l'adequació de la segona planta del Museu
del Bolet de Montmajor (101.587,85 euros), l'itinerari de l'anella verda de la ciutat de Berga
(52.030 euros), l'estabilització i sosteniment de la Mina de Petroli de Riutort (52.545,46 euros) i
aparcaments i senyalització de la Riera de Merlès (26.904,14 euros), entre altres. En les
inversions també s'hi inclou l'onzena fase de l'abocador de Font Ollera (403.957,07 euros).
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/19154/surten/concurs/obres/onzena/fase/ampliacio/
abocador/bergueda)
Un dels aspectes destacats del pressupost és que es manté la línia de crèdit adreçada als
ajuntaments dotant-la de fins a un milió d'euros i es fa plurianual la convocatòria de subvencions a
entitats sense ànim de lucre per adaptar-lo a les necessitats de les mateixes arran de la Covid19. "Per tal que les entitats puguin justificar les activitats de 2020, però també les de 2021, ja que
esperem que l'any vinent tinguin molta més tranquil·litat per treballar", ha dit Lara.
Altres punts importants dels comptes són 180.000 euros d'una subvenció per a la millora de
mobilitat, ampliant noves línies de transport a la demanda i valorant la possibilitat de poder crear
nous serveis adreçats als visitants; la incorporació de la figura de l'enginyer tècnic per donar suport
als ajuntaments; la consolidació del model de recollida de residus amb un nou sistema de
tancaments per als càmpings i el desplegament de les mesures per afrontar la crisi de la Covid-19.
Aquelles encara pendents de definir s'incorporarien més endavant amb modificacions
pressupostàries.
El 30% de les accions del consorci de Rocarodona per desencallar el polígon
El consell comarcal preveu l'adquició del 30% de les accions del Consorci Rocarodona-Olvan que
corresponien fins ara a l'Ajuntament d'Olvan. El consistori es quedarà amb un 5% com a amfitrió i
així es deslliurarà del ròssec econòmic que li suposava el projecte. En aquest nou escenari, l'Incasòl
assumirà el 65% de les accions. La participació actual era del 50% per a l'Ajuntament d'Olvan i del
50% per a l'Incasòl, però aquest escenari havia de canviar igualment en virtut d'una llei de
simplificació administrativa per erradicar inseguretats jurídiques en aquest tipus d'òrgans.
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/18268/consell/comarcal/integrara/al/consorci/poligo
n/olvan)
La previsió comarcal és la compra d'accions pel 2020 per un import de 28.302,51 euros. En
conseqüència, l'ens preveu una aportació de 169.815 euros corresponent al 30% del cost de
finalització de la primera fase d'urbanització del polígon, ha afirmat el president Josep Lara.
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