
Sembla que fa quatre dies i ja gairebé fa quatre 
anys que ens vàreu dipositar la vostra confiança 
per dirigir l’Ajuntament.

Ara és el moment de fer balanç i informar-vos de 
quines han estat les actuacions portades a terme. Ha 
estat una legislatura convulsa; es va jubilar el secretari 
municipal, el senyor Lluís Gramunt, i vàrem passar 
una temporada sense ningú que ocupés la plaça. 
Després se’n va fer càrrec, de manera temporal, el 
senyor Josep Maria Molins, i, finalment, la senyora 
Meritxell Tor ocupa la plaça de secretària de manera 
definitiva.

El 28 de juliol del 2016 ens va deixar la Màrpil 
Comellas. La Màrpil era la persona que ho sabia tot 
de l’Ajuntament, la persona a qui et podies adreçar 
per qualsevol tema, amb una discreció absoluta. 
T’hem trobat molt a faltar, Màrpil.

Des del principi vàrem tenir clar que un dels 
nostres objectius seria redreçar el rumb que portava 
l’Ajuntament. Calia, en primer lloc, entrar totes les 
factures pendents a la comptabilitat i fer un balanç 
de situació per veure amb claredat on érem. Fruit 
d’aquesta regularització, vàrem passar de tenir un 
termini mig de pagament a proveïdors de 26 dies a 
332,67 dies, en els pitjors moments. Aquesta situació 
s’ha pogut reconduir de manera satisfactòria i ara 
l’Ajuntament paga dins el termini establert per llei 
totes les seves factures (el quart trimestre del 2018 
ha estat de 18,46 dies).

Aquesta situació financera ha suposat un 
important fre i només s’han pogut realitzar 
actuacions finançades al 100%, o gairebé, per altres 
organismes com la Diputació de Barcelona o la 
Generalitat.

Aquesta legislatura s’acaba i ens han quedat moltes 
coses per fer, algunes de grans i que necessiten d’un 
esforç econòmic important, però d’altres que, tot i 
tenir un cost menor, també han estat impossibles de 
realitzar i que són les que et fan sentir pitjor.

Benvolguts veïns i veïnes,

Nova gent amb noves idees encapçalaran 
l’Ajuntament. La legislatura que començarà aquest 
any haurà d’afrontar molts reptes, alguns ben segur 
positius, com la posada en funcionament de noves 
empreses al polígon o la creació de la via verda 
del Llobregat. Altres, però, suposaran una forta 
trompada i caldrà afrontar-los d’una manera serena 
i decidida: el contenciós amb Agrupació Corts SL 
amb una sentència en contra de 1.055.938,31 €; 
el reconeixement de pèrdues del consorci Roca-
rodona Olvan per almenys 1.800.000 euros; la 
compra obligada del Patum; el pagament dels 
préstecs que encara hi ha pendents... Caldrà fer-los 
molta confiança perquè el nou equip es veurà obligat 
a fer moltes coses que no li agradarà fer i deixar-ne 
de fer d’altres que, de ben segur, tindran ganes de 
dur a terme.

A nivell personal, només vull expressar una 
enorme gratitud. Aquests darrers temps, al nostre 
país hem viscut molts esdeveniments que marcaran 
la nostra història, fets que recordarem sempre, 
especialment l’1 d’octubre de 2017. La unió de tots 
per defensar el nostre dret a votar i decidir el nostre 
futur, encara ara, escrivint aquestes ratlles, em fa 
posar la pell de gallina.

Disculpeu-nos per totes les errades que haguem 
comès i moltes gràcies pel vostre recolzament, sovint 
en moments gens fàcils.

Molt cordialment,

 

  Martí Orriols i Soler
  Alcalde



HISENDA

• El deute presentat per l’anterior equip de govern 
va ser de 344.845,51 €, pendent del préstec, més 
13.000 € a curt termini als proveïdors.
• El juny del 2015 s’inicia l’entrada de totes les fac-
tures presents a la comptabilitat de l’Ajuntament per 
tal de poder realitzar un balanç de situació real.
• De gener a juny, l’anterior equip de govern havia 
aprovat factures per valor de 127.073,79 €, i de juliol 
a desembre del 2015 les factures aprovades van ser 
de 305.751,33 €.
• S’ha negociat amb el banc dipositari del préstec, 
signat el 2012, de 367.835,21 € el tipus d’interès i del 
5,939% ha passat a l’1,31%.
• S’ha fet una amortització parcial del deute de 
32.997,16 € i avui queda pendent 170.999,57 €.
• S’han pagat els endarrerits de les despeses d’aboca-
dor d’acord amb el Consell Comarcal, pagant cada 
mes la mensualitat corresponent i una de pendent. 
El total regularitzat va ser de 29.383,49 €.
• S’han pagat 13.479,34 € endarrerits a l’Agencia de 
Desenvolupament del Berguedà.
• S’han retirat de la comptabilitat 683.413,33 € d’in-
gressos pendents de cobrament per la impossibilitat 
de recaptació, atès que es corresponien a ajudes no 
executades.
• S’ha retornat a l’empresa Immoiluro SL la quantitat 
de 40.000 €, pagats el 28/11/2006, més 5.848,22 € en 
concepte d’interessos, reclamats per primera vegada 
el 27/11/2012.
• El període mitjà de pagament a proveïdors, que 
per llei ha d’estar per sota els 30 dies, després d’in-
cloure totes les factures a la comptabilitat, va arribar 
a 332,67 dies.
• El període mitjà de pagament a proveïdors del 
quart trimestre de 2018 és de 18,46 dies.
• S’ha pagat a l’empresa Rial SL una factura pendent 
del Centre de Serveis de 48.420,82 €.
• El projecte de construcció d’un centre cívic a 
l’edifici del Patum va suposar per l’Ajuntament una 
despesa de 143.320,75 € (48.029,17 € redacció del 
projecte, 37.600 € lloguers pagats i obres fetes, el 
febrer de 2015, per valor de 57.691,58 €). Aquest 
projecte no es va poder portar a terme atès que no 
hi havia els diners ni per comprar la parcel·la (el 
PUOSC 2011 de 250.000 € no permetia la compra 

del terreny) ni per la construcció del centre cívic 
adjudicat a l’empresa Grup Mas per 661.837,41 €.
Cal fer esment també que la hisenda municipal dels 
propers anys es pot veure greument afectada per 
tres fets.
1. Contenciós administratiu amb l’empresa Agrupa-
ció Corts SL, interposat el 26 de gener del 2015 per 
danys i perjudicis produïts a causa de la inactivitat 
de l’Ajuntament, en relació al compliment del conve-
ni urbanístic subscrit el 24 de juny de 2006, del qual 
hi ha una sentència que obliga l’Ajuntament a pagar 
a l’empresa 1.055.938,31 €. S’ha presentat recurs per 
part de l’Ajuntament i caldrà veure quin és el dicta-
men final.
2. L’Ajuntament forma part amb l’Incasol del Con-
sorci Roca-rodona Olvan (consorci promotor del 
polígon industrial). L’Incasol ha anat fent pagaments 
a compte de la part de l’Ajuntament, si bé aquest 
deute no està reconegut a la comptabilitat de l’Ajun-
tament.
El reconeixement d’aquest deute suposarà unes pèr-
dues per l’Ajuntament d’almenys 1.800.000 €.
3. La modificació urbanística aprovada el 2011 a 
la finca del Patum, que ha passat a ser equipament 
públic, obliga l’Ajuntament a la compra de la par-
cel·la quan la propietat demani que s’iniciï el procés. 
Aquest fet ja s’ha produït i s’ha de resoldre en un 
termini d’un any. La taxació encarregada per l’Ajun-
tament atorga un valor de compra de 115.303,86 €.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

CENTRE DE SERVEIS

• En data 26 d’abril de 2011 s’adjudica la construcció 
del centre de serveis per un import de 829.907,70 €.
• Hi havia dues ajudes atorgades al projecte per va-
lor de 414.953,85 € (Feder Governació) i 207.476,93 
€ (ajut complementari Diputació de Barcelona).
• El dia 11 d’abril de 2014 es denega l’ajut Feder de 
414.953.85 € per no haver acabat les obres, prèvia 
visita d’un auditor extern.
• En data 30 de març de 2015 es paralitza la cons-
trucció del centre i s’acomiada l’empresa constructo-
ra.
• En data 1 de juliol de 2015 es rep resolució de la 



Diputació de Barcelona reclamant els 207.476,93 
€ avançats el dia 20 de juny de 2012 per no haver 
acabat l’obra.
• S’inicien les converses amb el Departament d’Agri-
cultura per instal·lar-hi els seus serveis comarcals, 
així com amb el clúster de producte de muntanya 
per instal·lar-hi un punt de recollida dels productes 
agroalimentaris comarcals.
• S’intenta, sense prosperar, el canvi de destí de l’ajut 
de 250.000 € (PUOSC 2011) per acabar les obres.
• S’acorda amb la Diputació de Barcelona l’ajut per 
la finalització del projecte, reorientant-lo per tal que 
pugui ser la seu del Departament d’Agricultura i el 
punt logístic del clúster.
• Davant la impossibilitat tècnica per rebre l’ajut, atès 
que l’Ajuntament ha de retornar els 207.476,93 €, 
s’intenta buscar nous mètodes per a la finalització 
de les obres amb la participació de la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Berguedà.
• Avui queda pendent de retornar 56.730,16 € dels 
207.476,93 € inicials.

POLÍGON INDUSTRIAL ROCA-RODONA OLVAN

• S’han inclòs, en els òrgans directius del consorci, 
dos membres del Consell Comarcal.
• S’han realitzat les actuacions encaminades a poder 
posar a disposició de les empreses parcel·les per a la 
seva implantació. El procés ha estat llarg a causa de 
les moltes traves tècniques i jurídiques, si bé, final-
ment, la previsió és poder disposar de parcel·les a 
finals d’aquest 2019 principis del 2020.
• S’han realitzat contactes entre empreses per a la 
implantació, al polígon existent, d’una empresa amb 
90 treballadors i l’ampliació d’una altra ja present.

FIBRA ÒPTICA

• Acord amb l’empresa Apfutura pel desplegament 
de la fibra a Olvan i Cal Rosal.

FIRES

• Les fires tenien un cost important per l’Ajunta-
ment i l’objectiu va ser reconduir-ho per poder tenir 
unes despeses assumibles. Pel que fa a la Fira Tèxtil, 
es va acordar cedir la direcció de la fira a la Unió de 

Comerciants i Botiguers i l’Ajuntament col·laborar 
en la seva realització. El cost per l’Ajuntament de la 
fira de l’any 2018 ha estat de 685,15 €.
Des de l’inici del mandat, es va creure que la conti-
nuïtat de la Fira de la Tòfona passava per la implan-
tació al municipi d’hectàrees de conreu i esdevenir 
almenys un conreu complementari a les explota-
cions agràries. Aquest fet, després de 10 anys, no 
s’ha produït i s’ha cregut oportú fer una aturada de 
la fira aquest any i que el proper govern decideixi el 
seu futur.
Els pagaments realitzats per la Fira de la Tòfona 
varen ser:

2014
Ibertruf S.C.P. 10.407,60 €
Produccions Eldar S.C.P. 797,30 €
Guinó Rotges S.L. 284,35 €
Sinopsis S.L. 708,00 €
J.A.V. 370,26 €      
Total despeses 2014 12.567,51 €

2018
Conservas Coll S.L. 126,67 €
Guinó Rotges S.L. 30,25 €
Edicions intercomarcals 242,00 €
J.B.A. 200,00 €
A.C.J. 100,00 €
D.S.C. 50,00 €
D.E.S. 302,50 €
F.M.D. 500,00 €
Bar Sol i Cel 662,00 €
Curriu Serv. Jardineria 23,14 €   
J.V.R. 150,00 €
Altarriba-Eco S.C.P. 18,70 €
Expoceramica Arisó S.L. 4,07 €
F.M.S. 150,00 €
C.C. del Berguedà 225,64 €
Q.C.C. 302,50 €
Sistach Comercial S.L. 31,73 €
Mat. Casserres S.A. 84,63 €       
Total despeses 2018 3.203,83 €

(Les inicials es corresponen a persones físiques sub-
jectes a la Llei de Protecció de Dades)



• Supressió de barreres arquitectòniques a les pisci-
nes d’Olvan.
• Neteja de la llera del riu Llobregat.
• Substitució del quadre elèctric del casc antic del 
poble.
Recentment s’ha aprovat el projecte d’asfaltatge de 
carrers a Sant Ramon, Serra-seca, plaça de Sant 
Sebastià, plaça de l’Església, carrer d’en Riba i part 
del carrer de l’escola. Així mateix, el projecte també 
contempla l’ampliació de la vorera a la plaça Sant 
Sebastià i un pas elevat davant de l’escola.

SERVEIS SOCIALS

• Insonorització del dispensari mèdic de cal Rosal.
• Adquisició de quatre desfibril·ladors.
• Concessió per disposar de farmaciola a Olvan.
• Lloguer de la casa dels mestres número 5.
• Dinamitzadora per la gent gran (teatre, tallers...)

EDUCACIÓ

• Instal·lació d’ombrejadors a l’escola bressol.
• Manteniment i millores a l’escola.
• Ajuda al transport escolar.

ESPORTS

• Canvi de xarxes a la pista poliesportiva i reparació 
de les baranes.
• Reparació de drenatges i terra de les casetes al 
camp de futbol d’Olvan.
• Aportació de sauló al camp de futbol de Cal Rosal.
• Impermeabilització de la coberta de la piscina 
d’Olvan.

S’han realitzat també diferents proves esportives 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

• Campionat del Món de Trial
• Campionat de Catalunya d’Esprint i Orientació.
• Campionat de Catalunya de Trial.
• Tres copes catalanes de Clàssiques de Trial.
• Trial Social del Berguedà.
• Cursa d’Orientació Nocturna.

MÓN RURAL            

• Millores als camins rurals de camí de l’Alzinosa, 
carretera de Valldaura, camí de la Parada, camí del 
cementiri, camí de Collcervera, camí de cal Miquel, 
camí de la Vallnova, camí de cal Terrosser.
• Bonificació del 90% a l’impost sobre construccions 
i obres en explotacions agràries prioritàries (segons 
el Dep. Agricultura).

GOVERNACIÓ

• Retribucions càrrecs electes durant tota la legisla-
tura
Martí Orriols i Soler 3.056,81 €
Lluís Boixader i Aubets 23.965,86 € *
Meritxell Colomer i Santané 23.965,86 € *
Marta Gutierrez i Riu 176,69 €
Judit Carreras Tort 247,37 €
Marià Anglarill Giné 318,05 €
Ariadna Cabiscol Tomas 300,38 €
* En el Ple del dia 27 d’abril del 2016 es va aprovar 
una dedicació parcial dels regidors.
• S’ha fet una reordenació de les ordenances fiscals 
i s’han realitzat tots els estudis per poder aplicar les 
taxes corresponents.
• Renovació de tots els ordinadors de l’Ajuntament, 
així com la compra del programari informàtic per 
gestionar tots els expedients telemàticament.
• Digitalització de l’arxiu municipal.
• Realització de les correccions necessàries al carre-
rer municipal.
• S’han respost 444 preguntes de l’oposició durant 
els plens de l’Ajuntament.
• Adequació de l’escut municipal a l’heràldica.

URBANISME

• Mesures reductores de velocitat a Cal Rosal.
• Realització dels acabats laterals a la carretera d’en-
trada al poble.
• Millores als parcs infantils amb la compra de nous 
equipaments i reubicació del parc de la gent gran.
• Renovació cloració i filtratge d’aigua (previst per 
l’anterior equip de govern).


