
 
 

Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Compromís per Bagà, Bagà Endavant i 
el regidor no adscrit Jaume Amills per el tancament temporal d’accès a la Via del Nicolau nord (tram 
Bagà-Sant Joan de l’Avellanet). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

En el marc de cooperació per a la vila de Bagà, els grups municipals de Compromís per Bagà, Bagà Endavant i el 
regidor no adscrit Jaume Amills, en desenvolupament de les funcions de proposta i fiscalització de l’activitat de 
govern presenten la següent moció; 
 
Ja fa més d’un any que en nombrosos plens d’aquesta corporació, hi ha advertències per part dels que 
subscriuen de que l’estat del tram nord de la via del Nicolau, pateix un deteriorament que esdevindrà 
irreversible. Deteriorament tant en l’estat dels túnels, com en el pont, així com en el paviment i les margeres de 
cei on han quedat molt malmesos els reixats de protecció degut al sobre emplenament en el que es troben. 
 
Davant de l’inacció de l’equip de govern, així com a l’elevat risc per la salut dels vianants i ciclistes que hi 
transiten, cal prendre la decisió difícil del tancament del tram fins que no es duguin a terme mesures de 
reparació, protecció i manteniment. 
 
Mitjançant la presa en consideració i la seva aprovació si, s’escau, dels següents 
 

ACORDS 
 

1. Decretar el tancament temporal del tram nord de la Via del Nicolau fins a realitzar les actuacions necessàries 

per la seguretat dels vianants. Termini immediat de 3 dies. 

2. Iniciar les accions de reparació dels nombrosos desperfectes situats als túnels, margeres, paviment etc. en 

un termini màxim  de 15 dies  

3. Establir un protocol d’actuació i manteniment de les instal·lacions de la Via del Nicolau. 

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

 
 
 
 
 
Bagà, 14 de gener de 2023. 
 


