
Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Compromís per 
Bagà, Bagà Endavant i el regidor no adscrit Jaume Amills perquè es contracti les 
obres del primer ull del Pont de la Vila. 

 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 

Ara fa poc més d’un any que s’iniciaren les obres d’arranjament del pont de la Vila. En aquell 
moment, se’ns va argumentar la necessitat urgent d’emprendre les obres. De fet, eren tan urgents 
que no podien esperar iniciar-les uns dies més tard de Nadal sense necessitat d’alterar la mostra 
cultural més important de la Vila, la Fia-faia. 

Vam quedar sorpresos, però, que l’obra quedés aturada convertint mig pont en un autèntic sorral. 
Enguany, s’observa com en el pressupost municipal destinen una important partida a les obres 
d’arranjament del pont. 

En tant que en aquest moment no tenim elements suficients per decidir quina prioritat d’obres de 
manteniment tenim a la vila, però sí que tenim crèdit per poder efectuar un contracte menor per 
acabar el primer ull.  

Cal debatre quines són les inversions prioritàries i, per tant, per tal de disposar del crèdit 
pressupostari necessari, s’ha de bloquejar la previsió actual. 

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

 

ACORDS 

 

1. Iniciar, en un termini màxim de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’aprovació d’aquests 
acords, el tràmit d’adjudicació a una empresa constructora per tal de finalitzar l’obra d’enllosat 
del primer ull.  

2. Crear una comissió formada per un representant de cada grup municipal, que tingui com a 
objectiu determinar les necessitats i les prioritats d’obra pública a realitzar de forma immediata 
a la vila. Aquesta comissió podrà ser assistida pel personal extern que es determini. La comissió 
ha d’estar creada en un termini màxim de 5 dies a comptar a partir de l’endemà de l’aprovació 
d’aquests acords. 

3. Bloquejar de forma immediata la resta del capítol 6 de despesa (inversions) del pressupost 2023 
fins que la comissió en dirimeixi els crèdits definitius. 

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

 

Bagà, 14 de gener de 2023 

 


