
Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Compromís per 
Bagà, Bagà Endavant i el regidor no adscrit Jaume Amills per a una modificació de 
crèdit per mitjà de transferència de crèdit. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

En el capítol 2 de despeses del pressupost municipal 2022, va aparèixer una posició, concretament la 221-
2021 CESSIÓ ÚS RESIDENCIA AVIS per import de 84.000,00€. Ja en aquell moment, l’equip de govern 
municipal va ser interpel·lat a bastament sobre aquesta quantitat i aquesta denominació. L’equip de govern 
municipal no va contestar de forma satisfactòria el que se li preguntava: aquelles respostes varen generar 
més foscor que llums al tema. 

La realitat és que l’ajuntament no ha de disposar de cap residència d‘avis i per tant no és necessari fer cap 
despesa en aquest sentit. 

En tant que a Bagà l’única residencia d’avis existent és de propietat privada, concretament de la Fundació 
Salarich Calderer i que aquesta residència és explotada per una empresa privada, (Colisée), vàrem sospitar 
que aquesta despesa obeïa a una maniobra poc transparent i vàrem preocupar-nos pel destí d’aquesta 
important  quantitat de diner públic. 

Les manifestacions fetes públiques pel regidor Sr. González no varen servir per aclarir els fets, però sí per 
comprovar que aquesta despesa no era correcta. 

Enguany, en el pressupost 2023, aprovat en minoria, es contempla novament aquesta posició, concretament 
la 231/20201 amb la mateixa denominació i el mateix import. En tant que el règim de propietat de la 
residència d’avis continua invariable, i que l’Ajuntament continua sense necessitar cap residència d’avis, 
seguim veient obscurantisme  en la gestió i una pèrdua de diner públic injustificable. 

Aquest crèdit de 84000,00€ resta imputat al capítol 2 de despeses i per tant restant possibilitats de poder 
adquirir i/o contractar serveis necessaris per el funcionament del dia a dia de la Vila. 

En el mateix capítol 2 hi podem trobar les posicions 151-22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS i 151-22707 
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS corresponen a la contractació del servei 
d’assessorament d’un arquitecte. En concret els imports totals són de 27900.00€. D’acord amb la normativa 
vigent la figura de l’arquitecte municipal ha de recaure en un funcionari de carrera; en l’actuialitat, la realitat 
és una altra: disposem d’un arquitecte assessor pagat mensualment amb un mètode clar de fraccionament 
de factures, per la qual cosa s’està incorrent en una anormalitat legal que pot portar-nos a conseqüències 
greus no desitjables. 

És per tot això que cal minorar aquestes dues partides per tal d’incrementar les partides amb posició 151 del 
capítol 1 de personal que ja estan creades i parcialment dotades. Acte seguit s’ha de convocar la plaça de 
funcionari de carrera d’un arquitecte municipal. 

Per altra banda, la gent gran necessita d’un professional de dinamització que en el pressupost 2023 s’ha 
suprimit, (deixant la partida a zero, indicació inequívoca que la intenció és anular la posició pressupostària 
davant la voluntat de no dotar la gent gran d’aquest servei imprescindible per a ells). 

La voluntat existent de dinamització de la Vila mitjançant la recuperació d’una veritable setmana i mercat 
medieval com a element cultural i d’atracció turística, requereix d’una inversió que substitueixi les 
mancances de la dedicació voluntària que lamentablement, per qüestions d’edat i de manca de relleu, ara 
no disposem. Per tal de poder contractar aquests serveis d’assistència externa es fa necessari incrementar el 
crèdit existent. 



Cal dotar, per cobrir les necessitats de manteniments que la vila requereix, la brigada municipal amb dos 
peons especialitzats més i amb un mínim de maquinària per llevar la neu de les voreres. Aquests dos peons 
per la brigada, s’especifiquen a la proposta de resolució del punt 3.h de l’ordre del dia d’aquest Ple. 

Per tot això, proposem al Ple l’aprovació dels següents  

 

 

ACORDS 

1. Modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit segons el quadre del annex 1. 

2. Modificar el crèdit pressupostari segons lo acordat en el punt 1 per tal de ser aprovat, com a màxim, en 
el proper ple extraordinari del mes de febrer. 

3. Iniciar els tràmits per dotar la plaça d’arquitecte municipal mitjançant concurs o concurs-oposició, en un 
termini màxim de 5 dies a comptar des de la modificació de crèdit, per tal de dotar pressupostàriament  
la plaça. 

4. Dotar el Casal de la Gent Gran del servei de dinamització amb un termini màxim de quinze dies. 

5. A l’aplicació 439/22709 Promoció econòmica, es destinaran 25.000€ addicionals al mercat medieval. A 
l’aplicació 334/22602 Promoció cultural es destinaran 3.000€ addicionals a la Setmana medieval.  
L’aplicació 334/22608 Actes culturals s’incrementarà amb 3.000€ addicionals.  

6. A l’aplicació 1532/21400 Elements de transport de brigada (camí, vehicles, dúmper, i altres) 
s’incrementarà amb 5.000€ addicionals per al lloguer d’una llevaneus per voreres. 

7. Es destinaran 45.372,90 € en l’ampliació de la brigada municipal, tal com contempla la proposta de 
resolució del punt 3.h de l’ordre del dia d’aquest Ple. 

8. Fer públic aquest acord, de forma visible i entenedora, a tots els vilatans i vilatanes. 

 

 

Bagà, 14 de gener de 2023 

 


