
BOLVIR DE JUNY 2007 A MARÇ 2011



R E S U M  2 0 0 7 – 2 0 1 1
Hem arribat al final de la legislatura i creiem important resumir les actuacions
portades a terme. Vàrem arribar sense coneixements previs de política
municipal però amb moltes ganes de fer coses. Ens vam trobar molt sols ja
que els tècnics (secretari i arquitecte) van marxar sense donar opcions de
treballar amb nosaltres. La primera tasca, doncs, va ser fer una estructura
nova tan a nivell administratiu com tècnic.

Sobre la taula i sense temps per perdre hi havien també dos temes
transcendentals pel desenvolupament del municipi que no podien esperar,
que eren el nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal i el Pla Únic d’Obres i
Serveis de la Generalitat. El primer havia de servir per definir urbanísticament
el poble del futur i el segon per determinar les obres a realitzar amb
subvencions en el proper quinquenni.

Es van redactar i presentar 12 projectes, en un temps de sis mesos gràcies a
l’esforç dels tècnics de l’ajuntament i la Generalitat en va subvencionar 6, per
un import total de 600.000,00 euros. El criteri seguit, forçats per l’Agència
Catalana de l’Aigua, en la major part de les actuacions presentades i
portades a terme, ha estat la separació d’aigües blanques per evitar que
passin per la depuradora ja que està sobresaturada, i aprofitar l’obra civil per
soterrar tots els serveis i instal·lar la xarxa de gas, que properament entrarà
en funcionament.

S’han marcat unes directrius per encaminar totes les polítiques amb una
finalitat molt clara “donar vida de poble pel poble”, s’ha procurat per la millora
de la qualitat de vida i el benestar del veïns, amb dotacions socials, activitats
lúdico-culturals i arranjament de les infraestructures i s’ha potenciat el
desenvolupament dels recursos naturals i de les infraestructures turístiques.

En una època de crisi important estem gestionant els recursos amb la
màxima cura però sempre en benefici del poble, a tal efecte presentem
sol·licituds per totes les subvencions que han anat sortint per part de totes les
administracions.

Hem treballat durament i agraïm la màxima implicació de tot el personal de
l’ajuntament i demanem disculpes per les molèsties ocasionades a les
persones durant el període de les obres.

L’equip de govern està a disposició dels veïns per qualsevol
aclariment.



URBANISME

PLAÇA MAJOR
REMODELACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS 

PUBLICS

Amb aquesta obra el poble de Bolvir gaudeix d’un punt de trobada i lleure on
celebrar diferents actes públics i festius, amb un intent de recuperar part de la
història passada. Al mateix temps l’obra ha permès dotar a aquesta part del
nucli de serveis públics, amb la millora dels existents i altres de nova
implantació.
Obra adjudicada a Flotats SA
Inversió: 354.387,99 €
Subvenció: PUOSC 176.387,89 €



CARRERS AGUSTÍ MANAUT I
URGELL
ADEQUACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS
PÚBLICS
Aquesta actuació cal considerar-la com una continuació
de l’obra d’urbanització de la Plaça Major.
Obra adjudicada a Bosom-Alvarez SA
Inversió: 30.000,00 €
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CONTENIDORS SOTERRATS
Aprofitant les obres de millora
de carrers, s’han instal·lat 
6 bateries de contenidors
soterrats. 

RECOLLIDA D’ORGÀNICA
S’ha instaurat la recollida 
d’orgànica per tot el municipi. 
A tal efecte s’han repartit 
cubells i compostadors a tots 
els veïns.



TALLTORTA
Les obres executades han estat el soterrament de les xarxes
elèctriques, l’enllumenat i de telefonia, així com la millora de
les xarxes d’aigua potable i de sanejament.
Obra adjudicada a Flotats SA
Inversió: 132.944,60 €
Subvenció: PUOSC 60.000,00 €

Adequació i millora dels accessos sud i oest, amb l 'alleugeriment
de la corba d’entrada al pont sobre el riu Carol i la substitució de
les baranes de protecció. Dins del nucli s’han construït plataformes
elevades per tal de disminuir la velocitat dels vehicles i dotar de
mes seguretat als vianants.
Obra adjudicada a Flotats S.A.
Inversió: 75.052,00 €
Subvenció: Plan Zapatero 45.000,00 €



CAMÍ RURAL ELS CLOTS
ADEQUACIÓ I ASFALTAT
Obra adjudicada a Bosom-Alvarez S.A.
Inversió: 82.640,52 €
Subvenció : PUOSC 79.456,63 €

Aquesta obra ha millorat la vialitat, ja que era un camí rural que
en èpoques de pluges i nevades es feia pràcticament
intransitable, al mateix temps s’ha arranjat el canal de reg evitant
les pèrdues d’aigües existents que deterioraven el vial en
alguns trams.

ADQUISICIÓ D’UN 
CAMIÓ PER LA BRIGADA 
MUNICIPAL

Per tal d’agilitzar les tasques 
del transport de materials.   
Inversió: 23.687,87 €



RAVAL DEL CASTELL
ADEQUACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS
PÚBLICS
Obra adjudicada a Flotats SA
Inversió: 365.400,00 €
Subvenció: PUOSC 60.000,00 €
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge: 28.521,82 €



REMEI
CONSTRUCCIÓ DE XARXA DE SANEJAMENT I
SOTERRAMENT D’ALTRES SERVEIS PÚBLICS
Obra adjudicada a Hidráulica y Obras SA
Inversió: 268.832,06 €
Subvenció: PUOSC 60.000,00 €



NOUS  APARCAMENTS:
CARRER TORRENT DELS AGUSTINS - 38 PLACES 
I ubicació d’un pipi-can.
Obra adjudicada a Flotats SA
Inversió: 18.000,00 €
Subvenció: Diputació de Girona 7.500,00 €

CARRER CAMÍ RAL
5 PLACES

CARRER  AGUSTÍ MANAUT
13 PLACES 



PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
SOTERRAMENT DE SERVEIS CARRERS DE
L’ENTORN
Obra Adjudicada a Hidráulica y Obras SA
Inversió: 179.674,33 €
Subvencions: Diputació de Girona: 60.000,00 €
Direcció Gral. d’Arquitectura i Paisatge: 54.000,00 €



TORRENT DELS AGUSTINS
S’ha procedit a la continuació del mur de pedra natural existent en el
marge esquerra del Torrent dels Agustins a partir del carrer de les Escoles,
s’ha construït un nou mur que defineix i emmarca el traçat d’aquest tram
del Torrent on s’hi han conduït les aigües blanques, deixant el sector
definitivament urbanitzat.
Obra adjudicada a Flotats SA
Import: 39.243,00 €
Subvenció: Fondo Estatal Para el Empleo y la Sostenibilidad Local
39.243,00 €



CARRER ESTARAGALLS
Instal·lació de canonades de separació d’aigües al carrer
dels Estaragalls i desbroçament del camí que condueix
al poliesportiu a càrrec de la brigada municipal.
Obra adjudicada a Flotats SA
Import: 25.000,00 €

FERRATGETA
ARRANJAMENT DE L’ENTRADA
S’ha realitzat una petita actuació basada en un
enjardinament natural d’una zona privada mitjançant
un conveni urbanístic.







INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE GAS EN TOTES
LES OBRES D’URBANITZACIÓ I MILLORA DE
SERVEIS
S’està instal·lant una xarxa de gas, a partir de dos punts
d’emmagatzematge ubicat en els nous nuclis urbanitzats
de Sallens i Els Llosers, proveint una escomesa per
cadascun dels habitatges del casc urbà del municipi
aprofitant les obres de soterrament de serveis.

CARRER DELS 
SEGADORS
Amb la cessió de 66m2 
pel vial s’ha  urbanitzat un  
nou  carrer, que s’ha dut 
a terme amb la 
construcció de nous 
habitatges unifamiliars.
Inversió: 72.000,00 €



POUM
En data 19 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i el passat 14 de gener es va 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

OBRES  EN EXECUCIÓ  2011
• CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMIAR DE 7 HABITATGES DE 

PROTECCIÓ PÚBLICA AL CARRER DE LES ESCOLES NÚM. 13
Inversió: 800.000,00€
Obra adjudicada a la UTE Construcciones Magran SA – HYOSA

• INSTAL·LACIÓ ASCENSOR  A L’AJUNTAMENT
Inversió: 58.000,00 € - Subvenció PUOSC. 30.000,00€
Obra adjudicada a Munt Pirenaica SL

• ADEQUACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS ALS CARRERS 
SANT GALDERIC I LA FONT
Inversió: 220.661,42 € - Subvenció PUOSC 59.908,02 €
Obra adjudicada a Flotats SA



ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE L’AIGUA, DES DEL REMEI
A LA DEVESA DE SALLENS
Desbrossament i neteja del camí, dels marges, construcció de
passos per travessar el riu.
Obra realitzada per l’ADF i la brigada municipal.
Inversió: 24.000,00 €

SENYALITZACIÓ
S’ha procedit a la
col·locació de
senyals i bandes
rugoses per tot el
municipi.
Inversió:30.913,43 €



PARC FONT DE 
LA VALL  
Ha estat la realitat de
la recuperació d’un
camp de conreu que
era propietat de
l’ajuntament per una
cessió de sòl de la
urbanització de la
Corona. Destinat a
espai i al lleure permet
l’esbarjo familiar.
Inversió arranjament: 
14.700 €

Properament es
completarà amb
la instal·lació d’un parc
de salut composat de 8
aparells que
facilitaran flexibilitat,
equilibri, força ,
resistència i
coordinació, valorat en
9.903,22 € aportat per
DIPSALUT.



FUNDACIÓ “EL CASTELLOT DE BOLVIR”
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és 
l’excavació, recuperació i posterior museïtzació del jaciment iberoromà, amb 
dos objectius:
• Per una banda la promoció del patrimoni històric i cultural .
• Per l’altra la seva divulgació tan en la seva vessant pedagògica, 

sociocultural com turística.

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA A EL CASTELLOT
Inversió: ANY 2007    10.600,00 €

ANY 2008    65.528,40 €
ANY 2009    49.949,60 €
ANY 2010    70.000,00 €

ADQUISICIÓ TERRENY   174.000,00 €
TOTAL    370.078,00 €

Vista aérea de les torres ibero-romanes





CAMÍ DE TALLTORTA
La brigada municipal 
s’encarrega del  
desbroçament de marges,  
tallada d’arbres secs del
camí de Talltorta (fins a
Fontanals i Puigcerdà), de la
neteja dels regs i a la
recollida i cremada de fulles
seques i matolls.

PISCINA MUNICIPAL
Arranjament de la jardineria
del recinte, pintura de la
fusta de la piscina i de les
tanques de l’exterior del
recinte. Construcció de pilars
de pedra amb porta de ferro
corredissa i porta abatent
per l’entrada, refer paret
torrent.
INVERSIÓ: 18.000,00 €
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ESTUDI DE L’ESTAT DELS TORRENTS  AGUSTINS I 
ELS ESTANYS A BOLVIR



CEMENTIRI MUNICIPAL
Reordenació, jardineria, instal.lació de cineraris  i nou pou,
col.locació de plaques als nínxols, arranjament porta accés i 
pintura. 
Inversió: 46.612,00 €

ARRANJAMENT ESCOLA PÚBLICA
Partició i separació d’aules de la planta baixa, i del 1er pis.
S’ha arranjat el sorral i s’ha refet el mur caigut per una esllavissada.



NOU NOMENCLÀTOR DEL MUNICIPI
Actualment s’està procedint a la numeració de cadascun dels immobles, 
com a conseqüència del nou nomenclàtor que es va aprovar l’any 2009.



Activitats extraescolars
(multiesport)
529,20 €

Cicle d’activitats joves
2.000,00 €

Plans locals de joventut
500,00 €

Adquisició material informàtic
1.498,72 €

Implantació mòdul e-tram
1.400,00 €

Implantació mòdul e-fact
1.000,00 €

Facilitar l’accés a les noves 
tecnologies
1.521,00 €

JOVENTUT

NOVES 
TECNOLOGIES

ESPORTS
Activitats esportives

4.107,00 €
Pintura fusta exterior

poliesportiu
2.004,02 €

Foment i pràctica
de l’esport
2.365,80 €

Pilates i bàdminton
1.890,00 €

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ
Subvenció atorgada per part de 

l’ajuntament als escolars
Subvenció: 2.990,00 €



SALUT
Senyalització itinerari 

“Camí de l’Aigua”

1.252,80 €

Control de plagues urbanes 
a l’escola de Sta. 

Cecília (desratització)

611,39 €

Cursos i xerrades “Activitats 
de la Salut”

1.444,00 €

Adquisició i millora equip 
mèdic consultori 

municipal

4.418,78 €

Avaluació i control piscines 
privades i públiques

Control d’aigua i de les 
sorreres infantils

Establiment Parc de Salut a 
la “Font de la Vall”

Adquisició de desfibril·lador 

2.700,00 €

Projecte connectivitat 
paisatgística

12.396,21 €

Plans de protecció Civil

Actuacions en cas de nevades

1.125,00 €

Actuacions en cas de

d’emergències sísmiques

1.255,00 €

Manteniment i conservació lleres 
Torrent dels Estanys

13.680,00 €

Neteja i desbrossament marges 
(5Km) Pleta –Camí Talltorta

925,60 €

Soterrament contenidors 

18.000,00 €

Instal.lació de tecnologies 
eficients a l’enllumenat 

exterior existent i de façanes 
d’edificis 

12.885,09 €

SERVEI 
D’OCUPACIÓ

MEDI AMBIENT

Contractació de personal per la digitalització  de documents

Sra. Ana de Roa

4.225,68 €

Contractació de personal per la brigada

Sr. Juan José Nuño

10.185,50 €

Sr. Agustín Castellar

5.726,64 €

Ajut “Diada de la 
Cerdanya”

6.751,21 €

Festa Sta. Cecília 2009

200,00 €

Festival de Jazz

4.860,00 €

Projecte jaciment 
Iberomà Castellot

300,00 €

Bolvir per la “Cultura 
Popular”

519,00 €

Activitats Casal d’estiu

1.000,00 €

Restauració església de 
Sant Climent de 

Talltorta

94.961,09 €

CULTURA

Neteja viària de la neu

38.100,00 €

SERVEIS



HISENDA
INVERSIONS 2007-2010

Any 2007 115.535,99 €
Any 2008 1.032.306,65 €
Any 2009 1.206.791,04 €
Any 2010 991.598,68 €
Any 2011 1.453.000,00 € (Pressupost)

TRESORERIA
A 31 de desembre de 2010, la tresoreria era de 1.965.680,81 €

ENDEUTAMENT
L’Ajuntament no té endeutament

ALCALDE I REGIDORS
Els regidors de l’ajuntament cobren exclusivament per la seva 
assistència al Ple un import de 40,00 €/Ple. Cap regidor ha 
cobrat imports addicionals per raó del càrrec. 
El cost total de l’alcalde i regidors d’aquesta legislatura ha estat: 
Any 2007 1.000,02 €
Any 2008 1.842,40 €
Any 2009 1.803,20 €
Any 2010 1.528,80 €
TOTAL 6.174,42 €

SUBVENCIONS
Atorgades a l’ajuntament  per diversos organismes i 
administracions:
TOTAL IMPORT LEGISLATURA 1.196.079,31 €



ESDEVENIMENTS 
LÚDICS I CULTURALS

ELS BOLVIRENCS  GAUDEIXEN DE MOLTES ACTIVITATS I 
FESTES TOT L’ANY 

GENER
PATGE REIAL
FEBRER 
FESTA DE CARNESTOLTES
MAIG
FESTA SANT ISIDRE
FESTA JOVE
JUNY
FESTA MAJOR TALLTORTA
REVETLLA DE SANT JOAN
APLEC DEL REMEI
AGOST
FESTA D’ESTIU
TROBADA DE PUNTAIRES
CICLE DE JAZZ 
NOVEMBRE
FESTA DE SANTA CECÍLIA 
SOPAR DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS
FESTA DE SANT CLIMENT DE TALLTORTA
CAMPIONAT DE BOTIFARRA
DESEMBRE
CAGA TIÓ
FESTA DE CAP D’ANY



CULTURA
ACTIVITATS  PUNTUALS DIVERSES
DIADA DE LA CERDANYA A BOLVIR
CAMINADA POPULAR CAMÍ DE L’AIGUA
RAID D’AVENTURA FEMENÍ II
16A  TROBADA D’INTERCANVI  I 13È MERCAT 
D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
CONCERTS MÚSICA CLÀSICA ESGLÉSIA DE SANTA CECÍLIA
FIRA DE BROCANTERS
PRESENTACIÓ DE LLIBRES I REVISTES REFERENTS A 
CERDANYA (3)

EXPOSICIONS
PINTURES DE LLUÍS RIBAS (2)
LES PAPALLONES DE LA CERDANYA
OLIS DE RAMON CABANES
ALBERT VEGAS  ESCENES
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