
Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Compromís per 
Bagà, Bagà Endavant i el regidor no adscrit Jaume Amills perquè es paralitzin les 
obres de restauració de la plaça Galceran de Pinós fins a disposar de la modificació 
del projecte actual. 

 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Una de les peces arquitectòniques de més valor històric, paisatgístic, turístic, cultural i sentimental de la Vila 
és, sens dubte, la plaça Galceran de Pinós, la plaça Porxada. En definitiva, la plaça Galceran de Pinós és 
l’emblema de la Vila de Bagà i l’orgull de la seva gent. 

La plaça, pel pas del temps i últimament per un mal ús consentit de la mateixa en la permissivitat del trànsit 
rodat de gran tonatge, s’ha vist degradada en la seva pavimentació i en les infraestructures de serveis. Cal, 
doncs, una intervenció de reforma acurada i curosa amb les seves característiques arquitectòniques. Una 
intervenció que ha de garantir la reforma del clavegueram, del sistema d’evacuació de pluvials i la substitució 
del paviment actual per una nova pavimentació adequada a l’entorn ambientat en l’època medieval. Cal 
aprofitar aquesta intervenció per deixar el subsòl preparat per poder atendre el soterrament de totes les 
xarxes de serveis que en aquest moment passen per façana, i crear una sala tècnica per allotjar tots els equips 
i aparellatges que estan en aquest moment sota la porxada nord. 

Lluny d’aquestes necessitats, on tothom hi estaria d’acord, l’equip de govern actual ens imposa l’execució 
d’un projecte que no té en compte l’opinió dels ciutadans ni dels mateixos veïns de la plaça. Un projecte 
redactat ja fa alguns anys i desestimat per anteriors governs, entre altres motius pel seu elevat cost 
d’execució.  

S’imposa l’execució d’un projecte de remodelació que desfigura les característiques de la plaça, posa en risc 
la seguretat dels habitatges, que no dona solució al problema d’evacuació d’aigües pluvials i que no 
contempla l’actuació de reforma del clavegueram de la porxada nord. Aquest projecte, pateix el rebuig 
popular expressat en múltiples formes: penjada de pancartes, escrits i notícies mediàtiques, recollida de més 
de 300 signatures, presència massiva de vilatans i vilatanes en la sessió plenària tinguda per, entre d’altres 
punts, aprovar inicialment el projecte.  

Aquest projecte, que va ser aprovat tan sols amb els vots de l’equip de govern, patia ja d’una manca de 
finançament, per la qual cosa va ser necessari demanar un crèdit de 200.000 €; i patia d’uns terminis 
d’execució temeraris, ja que l’ajut provinent de la Generalitat té un termini improrrogable que posa en risc 
la hisenda municipal. Un projecte que està dotat d’un pressupost clarament insuficient i que posa en risc el 
final de l’execució. 

Un projecte, que ha estat imposat per la voluntat personal d’un regidor sense tenir en compte els problemes 
ni les opinions de res ni ningú. Un projecte personal que no obeeix ni a les necessitats ni a les voluntats 
ciutadanes. 

A tot això cal afegir la manca de signatura del contracte d’obres a l’empresa que va resultar guanyadora de 
l’adjudicació de les obres, que les actes de replanteig i, per tant, d’inici d’obres, no estan realitzades i les 
obres, evidentment, no estan començades.  

El termini per justificar les despeses i demostrar la fi de les obres per tal de ser beneficiaris de la subvenció 
acaba el mes de maig, és a dir, falten 5 mesos. El termini d’execució de les obres, segons el projecte, és de 6 
mesos.  

Davant que clarament no és pot garantir la finalització de les obres dins termini,  que les obres han estat 
imposades en detriment d’un procés de participació ciutadana, que el projecte està clarament 



infrapressupostat, que pateix d’unes mancances tècniques que poden posar en risc la seguretat dels 
habitatges, que pateix d’unes mancances d’execució d’obra on no se solucionen els problemes de 
clavegueram ni de seguretat en l’evacuació de pluvials, 

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

 

ACORDS 

1. Paralitzar de forma immediata el projecte de reforma de la plaça Galceran de Pinós fins a disposar 
de la modificació del projecte actual. 

2. Crear la comissió de seguiment de les obres de reforma de la plaça, formada per un representant de 
cada grup municipal, un veí de la plaça i un vilatà vinculat a una entitat cultural o amb experiència en 
conservació del patrimoni arquitectònic, en el termini màxim de 5 dies. 

3. Delegar les negociacions amb la empresa adjudicatària a un dels membres de la comissió, per tal de 
minimitzar els efectes contraris als interessos municipals produïts per la paralització de les obres. 

4. Contractar els serveis tècnics necessaris per redactar una proposta de modificació del projecte de 
reforma de la plaça, que ha d’incloure com a mínim: 

- Reforma del clavegueram de la porxada nord. 

- Soterrament dels serveis públics de subministrament actuals i previsió dels de futur. 

- Adequar el projecte a l’ambientació històrica existent amb la formació de solera de 
formigó, drenatges per evitar afectacions d’aigua als habitatges de la porxada sud i 
substitució de la totalitat del paviment per un enllosat que estigui amb concordança amb 
l’ambientació medieval existent.  

5. Obrir un procés de participació ciutadana liderat per la comissió esmentada en el segon acord, per 
tal d’arribar al màxim de consens en el projecte final. 

6. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària tot indicant el nom del interlocutor que ho serà 
en nom del Ple de l’Ajuntament. 

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

 

 

Bagà, 14 de gener de 2023 

 


