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El PUOSC preveu deixar 7,2 milions
d'euros al Berguedà en 66 projectes
La resolució provisional de la convocatòria inclou projectes destacats com la
transformació de l'entrada sud de Gironella o el Centre d'alta muntanya
Pedraforca (GOCamp)

Imatge simulada de com quedaria el projecte de reforma a l'entrada sud. | Cedida

El Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) preveu una subvenció de 7,2 milions d'euros al Berguedà per
a 66 projectes en els propers quatre anys. La resolució provisional del PUOSC inclou 30 dels 31
pobles de la comarca dins del llistat de poblacions que rebran almenys una subvenció per aquesta
convocatòria. L'únic municipi que no s'ha inclòs dins aquests ajuts és Vallcebre.
El Consell Comarcal del Berguedà ha assessorat 10 projectes i n'ha redactat 15 més dels 66 que
han presentat els municipis de la comarca al PUOSC i que suposa una inversió global de
13.217.182,46 milions d'euros. En total, 30 municipis del Berguedà rebran subvenció per tirar
endavant algun dels projectes, a l'espera de la resolució definitiva.
Un dels projectes més importants és la transformació de l'entrada sud de Gironella, amb 250.000
euros - el pressupost global és de 925.958,68 euros.
També hi ha la construcció d'un espai cultural sostenible a Puig-reig, amb 120.000 euros pressupost de 1.136.823 euros - la restauració de la plaça de Galceran de Pinós per a la millora de
l'abastament d'alta, amb 370.000 euros - pressupost 655.912,92 euros -. I entre altres, l'itinerari
exterior de la ruta del cretaci de Fumanya, a Fígols, amb 182.853,16 - pressupost de 651.399,53
euros - i el Centre d'alta muntanya Pedraforca (GoCAMP), amb 370.000 euros - pressupost de
403.000 euros.
A Berga s'atorguen 220.931,48 euros pel projecte anomenat "Berga: comerç, natura i serveis de
qualitat" que té un pressupost de 315.616,40 euros.
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A més, destaquen inversions en condicionament i millora de places i carrers, millores en
l'eficiència d'enllumenats, telecomunicacions o en eficiència energètica. Per exemple, Cercs obté
120.000 euros d'un projecte de 379.302,03 euros per a la millora energètica de l'enllumenat
públic, Olvan procedirà a la renovació de la urbanització del nucli antic amb 120.000 euros, d'un
projecte que té un pressupost de 355.294,80 euros; es farà la connexió i portada d'aigües de Cal
Rosal amb 43.000 euros, d'un pressupost de 610.598,97 euros; i Castell de l'Areny preveu el
condicionament i millora del nucli urbà amb 298.021,83 euros.
El Govern va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de les línies de subvenció del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent als anys 2020-2024, el 21 de maig de
2019. L'objectiu del Pla és impulsar accions que afavoreixin la generació d'oportunitats i el
desenvolupament econòmic al territori. La convocatòria està dotada amb 250 milions d'euros
destinats a cobrir les necessitats inversores del món local.
Consulta aquí la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024
(replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/1594407816PUOSC.pdf)
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