
 
 

NOU EQUIP DE TREBALL A L’AJUNTAMENT 
 
El nou equip de treball de l’Ajuntament estarà format per les següents 
persones: 
 
SERVEIS ADMINISTRATIUS 

Secretaria-Interventora: 
Ma. Mercè Amat i Ribera 

 
Administrativa: 

Alícia Bonet i Trafi 

 

 
 

SERVEIS TÈCNICS 
Arquitecte: 

Jordi Puig i Batalla 
Arquitecte tècnic: 

 Marc Torrent i Palou 
 
 
 

BRIGADA D’OBRES 
Andreu Font i Rifà 

Manolo Fidalgo Antelo 
 

 
 
 
Els senyors Jesús Ocaña 
Sánchez, secretari-interventor i 
el Sr. Ildefons Ojaos Sierra, 
arquitecte municipal, han decidit 
deixar de treballar en aquest 
Ajuntament per voluntat pròpia, 
però seguiran col·laborant en 
temes puntuals pendents. Els 
desitgem molta sort en la seva 
nova etapa professional i els 
agraïm els serveis donats al 
poble durant tots aquests anys. 
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A partir del dia 12 de setembre l’horari 
d’atenció al públic de l’Ajuntament serà de 

dilluns a divendres de 10h a 14h. 
  

 
S’estan reformant les 

instal·lacions de l’Ajuntament: S’ha 
pintat la sala d’atenció al públic, 

s’ha renovat el mobiliari, s’ha 
adquirit una fotocopiadora i un 
ordinador i s’ha instal·lat una 
centraleta de telèfons amb 2 

línies i una xarxa interna pels 3 
ordinadors. 

 

 
 

 
S’han contractat cinc telèfons 

mòbils pels serveis municipals amb 
connexions gratuïtes entre ells i 

per abaratir les trucades 
destinades a mòbils. 

 

 
 
 

El Sr.Andreu Font té a disposició dels veïns del poble un telèfon al qual 
podreu adreçar-vos per qualsevol incidència relacionada amb manteniment, 

fora dels horaris de l’Ajuntament. 
 

TELEFON D’URGÈNCIES 608 245 094 
 
 
 

En data 6 de setembre es va comprar un camió per la brigada d’obres per 
tal de poder realitzar tasques diverses pel municipi. Es varen demanar 

ofertes a diversos concessionaris i es va adquirir la més avantatjosa per 
l’Ajuntament. 
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INAUGURACIO DEL 

POLIESPORTIU 
 
El dia 4 d’agost va ser inaugurat el 
poliesportiu, amb la presencia de 
autoritats d’arreu de Cerdanya. El 
parlament va ser a càrrec de 
l’Alcalde, del Sr. Joan Llombart, 
anterior alcalde del municipi, i del 
Sr. Joan Pous, President en 
funcions del Consell Comarcal.  
 

    
 

   
 
Després de la inauguració es van 
lliurar els trofeigs als guanyadors i 
un petit detall a tots els 
participants de la cursa de 
bicicletes. 
 

 

   
 

 
RESULTATS CURSA DE 

BICICLETES 
 

SENIORS 
1er   Salvador Porta 
2on  Gabriel Dalleres 
3er   Marcel Quera 

 
JUVENILS 

1er   Sisco Baicón 
2on  Marc Puy Illa 
3er    Pau Giralt 

 
 

BENJAMINS 
1er   Joan Hortal 
2on  Eduard March 
3er   Sergi Gossa 

 

 
 
A la tarda, el concurs de dibuix 
celebrat en aquest recinte, va ser 
tot un èxit, participant més de 60 
nens i nenes. Properament farem 
una exposició amb tots aquests 
dibuixos, ja us avisarem!!!!!!!!
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SERVEIS DEL POLIESPORTIU 
 
Des del mes de juliol, tots els  
interessats, grans i menuts, han 
pogut gaudir d’aquesta instal·lació.  
L’Esteve Rivero, contractat per 
l’Ajuntament, ha estat 
l’encarregat de la gestió i ha 
tingut cura del seu funcionament.  
 
Han passat més de 200 persones 
al llarg de l’estiu, i moltes d’elles 
s’han fet assídues, sobretot 
durant les tardes en que el temps 
no ha acompanyat gaire i han 
aprofitat per fer una mica 
d’esport. 
 

 
 

Actualment estem negociant la 
posada en marxa d’activitats 
diverses i per diferents grups 
d’edat, a realitzar a l’interior del 
recinte.  

 
 

 
 
 

 
 

ESPLAI 

 
Aquest estiu des del consistori 
hem dut a terme unes estades 
esportives per a nens/es, des del 
16 de juliol fins a 31 d’agost, amb 
una assistència de 27 nens, que 
han realitzat diferents activitats 
de tipus esportiu, aquàtiques, 
rítmiques, treball en equip,...etc.   
 
Estan tots molt contents per la 
assistència que han rebut i els 
agraïm  la seva participació, tot i 
que de cara a l’any vinent esperem 
que s’hi apuntin més participants.  
 

 
 
Properament ens reunirem per 
veure plegats les fotos i comentar 
l’estada, us hi esperem... 
 
Moltes gràcies per la vostre 
col·laboració.
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PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2007 
 

Enguany, la piscina municipal s’ha obert l’1 de juliol. Tots els empadronats al 
municipi tenien l’accés gratuït prèvia obtenció del carnet de resident a les 

oficines municipals. S’han emès un total de 62 carnets per primers 
residents, apart dels abonaments diaris i mensuals. En Josep Ginesta, ha 

estat el socorrista i l’encarregat de la supervisió del recinte. 
 
 

 
 

 
 

CEMENTIRI 
 

S’ha procedit a la neteja i posterior enjardinament del cementiri nou i 
entorn, amb arbrat al passeig d’entrada. 
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OBRES DE MANTENIMENT REALITZADES 
 

Escales de cal Tià a cal Sunyer 
Escales de cal Tià a cal Cardenal 
Camí de la Torre a la Ferratjeta 

  
 
 

ESCOLA DE SANTA CECILIA 
 

S’ha refet el pati, incorporant un sorral perquè els més menuts puguin jugar. 
S’han redistribuït les aules per fer-hi sales independents en funció de les 
edats i de les diferents activitats que es realitzen. L’activitat esportiva 

tindrà lloc al poliesportiu. 
 

També informem de la baixa del mestre el Sr. Jordi Martinez i aprofitem 
per donar la benvinguda a la nova Directora la Sra. Luci Mir i a la professora 

Núria Costa. 
 

 
 

S’ha acordat un ajut per la compra de material escolar de 30 € a cada nen 
empadronat al poble i de 70 €  més, als nens empadronats i escolaritzats a 

la l’escola de Santa Cecília.  
 

Mostrem la nostra satisfacció per l’augment de matrícules en el present 
curs i farem tot el possible que estigui al nostre abast perquè segueixi 

creixent. 
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Com ja us explicàvem a l’anterior 
informatiu, durant els mesos de 
juliol i agost es va dur a terme 
la 2a intervenció arqueològica del 
poblat íberorromà “El Castellot”, 
trobat a La Corona. Fa uns dies, 
el Departament de Cultura de la 
Generalitat autoritzà la 
3a.intervenció, que es durà a 
terme des del 10 de setembre al 
5 d’octubre.  
 
Si algun veí o estudiant està 
interessat en col·laborar, que 
s’adreci a l’Ajuntament. 
 
 
L’Alcalde, el Sr. Bartomeu 
Baqué, en representació del 
nostre municipi, ha assistit a una 
recepció organitzada per la 
Generalitat, en motiu de la diada 
nacional de Catalunya, al 
Parlament català. 

 
 
S’ha acordat deixar un dia a la 
setmana el local social per dur a 
terme cursos de ball de saló, 
tan per adults com per nens, a 
càrrec de Josep Roca i Regina 
Tarragó, Campions d’Espanya 
professionals. Es comunicarà 
oportunament data d’inici, 
duració i inscripció. 
 

 
Servei de recollida de trastos 
vells, cal avisar a la deixalleria 
(telèfon 972-880182) i us 
donaran dia i hora. Estem 
gestionant la possibilitat que 
passin un dia fixe al mes per 
realitzar aquest servei. Us 
anirem informant.  

 
 
 
 

NECROLÒGIQUES 
 

Lamentem la mort de la nostre veïna, FRANCESCA LLOMBART VIVES 
(Paquita de cal Ros), descansi en pau. 
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AGENDA: 
 

INFORMEM ALS VEINS que el dia 15 de setembre a 
les 12:00 hores es farà el Ple de la Corporació, al 

local social de Sta. Cecília. Demanem la vostra 
assistència per aconseguir la màxima difusió dels 

acords de l’equip de govern. 
 

El dia 17 d’octubre es desplaçarà al nostre terme 
municipal la unitat mòbil agrícola exclusiva per a 
revisions de vehicles agrícoles. L’horari de les 

revisions serà de 9h a 10:30h. Us recordem que la 
normativa estableix que la primera ITV s’ha de 
realitzar als 8 anys de la data de matriculació.  

 
El proper dia 24 de novembre es portarà a terme la 
FESTA DE LA CAÇA, amb campionat de butifarra a 

la tarda, sopar i sorpresa. Informació i inscripcions a 
l’Ajuntament. 

 
Davant la possibilitat d’organitzar la festa de CAP 

D’ANY, amb sopar i ball, us agrairíem ens mostressiu 
el vostre interès a fi de mesurar la seva viabilitat. 

Truqueu si us plau, a l’Ajuntament. 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE BOLVIR  
TELF 972-895001 - FAX 972-895012 - EMAIL bolvir@ddgi.es 
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D’ON VENIM, ON SOM I ON ANEM.... 
 
El dia 22 de setembre l’equip de Govern, 
Independents pel Canvi, a les 11:30h  farà 
una reunió, al local social de Sta. Cecília, 
per donar comptes dels primers 100 dies de 
govern.  
 
Preguem l’assistència de tot el poble, ja que 
també es parlarà de les actuacions a portar 
a terme ens aquests propers 4 anys i de 
temes importants com és el Pla Director de 
La Cerdanya, el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal i del Pla Únic d’Obres i Serveis.  
 
Us hi esperem per tal de poder intercanviar 
opinions i rebre propostes, si s’escau. Creiem 
que amb la participació de tots, el poble 
anirà avançant més i millor. En acabar 
prendrem una copa de cava !!!!!!! 
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  PROJECTES 
 
Des de l’Ajuntament estem treballant, entre altres, en els següents 
projectes: 
 

 Pla Director Urbanístic de la Cerdanya. Ha estat confeccionat pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i l’ha 
tramès al Consistori perquè puguem expressar la nostra opinió i 
formular al·legacions. El Pla Director és un instrument de 
coordinació del planejament urbanístic dels diferents municipis de 
la comarca que concreta i precisa, a una escala més gran de 
detall, les directrius del Pla Territorial de l’Alt Pirineus i Aran, 
que es va aprovar el passat 6 d’abril de 2006. El document 
presentat avança, entre d’altres qüestions, les àrees més aptes 
per al desenvolupament urbanístic, les que es proposa protegir 
especialment per raons de paisatge i les de reserva 
d’infraestructures. 

 
 Per altra banda també s’està tramitant el POUPM, el Pla 

d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya, existeix la 
pàgina web ww.pladelacerdanya.com. L’àrea pública de la web és 
un instrument de participació ciutadana, d'informació de la marxa 
dels treballs, de formació (per a la participació), i de relació amb 
els ajuntaments i organismes de la comarca. 

 
 PUOSC, Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, on s’han de 

detallar totes les inversions previstes pel municipi des del 2008 
fins al 2012.  

 
 

 
 

AJUNTAMENT DE BOLVIR  
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