
 
 

Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Compromís per Bagà, Bagà Endavant i 
el regidor no adscrit Jaume Amills per a la finalització treballs de reforma i establiment de la 
calefacció del Local Social de Terradelles. 
 

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; 
 
Fa ja més d’un any que va tenir lloc l’establiment de dos sistemes d’aire acondicionat/calefacció al local social de 
Terradelles. Aquests aparells no han estat instal·lats, i no funcionen (simplement, estan penjats a la paret). Es 
sol·licita la instal·lació de dits aparells que van ser costosos econòmicament i que un any després encara no 
s’han pogut fer servir.  
 
En un altre ordre de coses, i sense saber del cert si es té relació amb l’anterior, no hi ha aigua al lavabo, fet que 
no permet poder desenvolupar activitats en dit recinte. Per tant, es sol·licita la reparació del lavabo o el sistema 
de l’aigua. 
 
També, hi ha goteres a la sala del magatzem, que està fent malbé certs utensilis i eines que hi ha propietat de 
l’Associació de Veïns de Terradelles. Aquestes, goteres s’han agreujat des de l’estiu (moment en que es va 
presentar l’anterior proposta de resolució que ha estat obviada), i ara ja s’està ennegrint la paret nord de la sala 
gran del local social. 
 
Mitjançant la presa en consideració i la seva aprovació si, s’escau, dels següents 
 

ACORDS 
 

1. Instal·lar els sistemes de calefacció i aire acondicionat que fa més d’un any que ja hi ha al local social de 

Terradelles. 

2. Reparar l’averia de l’aigua que hi ha al lavabo. 

3. Reparar les goteres que hi ha a la sala del magatzem i ara a la sala gran també. 

4. Els terminis d’execució dels acords son urgents i s’han d’atendre amb no més de 15 dies. 

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

 
 
 
 
 
Bagà, 14 de gener de 2023. 


