
Proposta de resolució que presenten els grups municipals de Compromís per 
Bagà, Bagà Endavant i el regidor no adscrit Jaume Amills perquè s’ampliï la 
plantilla de la brigada municipal amb dos treballadors. 

 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 

La vila de Bagà està evolucionant cap a un model de creixement que requereix una adequació dels 
efectius de la brigada municipal a les necessitats actuals que aquest model imposa. 

Una tasca molt important és el correcte manteniment dels serveis d’enllumenat i de 
subministrament d’aigua (tenint en compte que aquest servei és municipal), el manteniment de 
parcs, jardins i entorn natural, que fa necessari ampliar i especialitzar la plantilla de la brigada. 

No podem continuar desatenent el nostre entorn immediat, ni les necessitats de manteniment i la 
resolució d’urgències d’una població de més de 2000 habitants que ha de tenir a punt tots els serveis 
per atendre el fort increment de població existent els caps de setmana, festius i vacances. 

Hem d’assolir nous sistemes i mètodes de treball més eficients i més eficaços que els actuals sense 
necessitat de generar ni sobreesforços al personal ni carregar-los d’hores extres. Tota la 
modernització del servei de brigada municipal passa per la seva adequada formació, per la seva 
dedicació especialitzada i, per tant, l’increment del nombre d’efectius. 

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

 

ACORDS 

 

1. Ampliar la brigada municipal amb dos efectius més. 

2. Iniciar els tràmits de modificació de la RLT i de l’oferta pública d’ocupació, en un termini màxim 
de 15 dies a comptar des de l’endemà de l’aprovació d’aquests acords. 

3. Aprovar, en sessió plenària, la modificació de crèdit necessària en per dotar aquestes dues places, 
concordança amb el contingut exposat a la proposta de resolució 3.i de l’ordre del dia d’aquest 
Ple. 

4. Els requisits dels futurs peons de brigada han d’incloure, com a mínim, coneixement del 
funcionament de maquinària pesada (tipus tractor), maneig de maquinària forestal (xerrac, 
esporgadora, biotrituradora), així com altres coneixements bàsics de jardineria, electricitat i 
fontaneria. 

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

 

Bagà, 14 de gener de 2023 



 


