
 

 

RESUM DEL PLENARI ORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

MUNICIPAL DEL PASSAT 

PUIGCERDÀ. 

El passat dia 8 de Juny de 2020, a les 21h, per videoconferència (zoom), va tenir lloc 

el Ple ordinari telemàtic del Consistori del municipi de Puigcerdà. 

Els eixos principals tractats

territori.  

Des d’ER-Acord Municipal volem posar en valor que després de divers

reclamacions, voldríem agrair a la sr. Laura Martí

la seva feina tan fidedigne en les transcripcions literals de les diferents actuacions dels 

regidors en els plenaris.     

A continuació us presentem

Ajuntament de Puigcerdà 

nostres regidors i regidora.

El segon punt del Ple, defensat pel nostre regidor i portaveu Joan Manel S erra,

corresponia a una proposta de 

Municipal on, per tal de donar sortida a l’expedient per desenvolupar 15 habitatges en 

l’àmbit del polígon d’actuació urbanística AU

superfície edificable i així permetre un millo

Com a conseqüència d’aquesta proposta, s’amplien a 17 els habitatges finals.

Tal i com redacten els Serveis Tècnics Municipals, 

entitats els promotors han de cedir 

per ser destinat a Habitatge Social, compensació que es fa efectiva amb aportació 

dinerària en aquest cas i així complir amb el que marca la normativa. 

En aquest cas és evident que els nostres Serveis Tècnics han vetllat al m

de que ambdues parts estiguessin perfectament equilibrades, però és justament aquí, 

a les requalificacions de terrenys o modificacions del planejament urbanístic, on 

nivell polític  cal ser valents i vetllar, encara més si cap, pels interesso

 

DEL PLENARI ORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

MUNICIPAL DEL PASSAT 08 DE JUNY DE 2020 DE L’AJUNTAMENT DE 

de 2020, a les 21h, per videoconferència (zoom), va tenir lloc 

le ordinari telemàtic del Consistori del municipi de Puigcerdà.  

tractats en el Ple van ser a Governació i a les Finances

Acord Municipal volem posar en valor que després de divers

em agrair a la sr. Laura Martí i tot el departament de secretaria 

tan fidedigne en les transcripcions literals de les diferents actuacions dels 

    

A continuació us presentem des d’ER–Acord Municipal els acord

 després d’intervencions, apel·latives i/o referencials dels 

. 

defensat pel nostre regidor i portaveu Joan Manel S erra,

corresponia a una proposta de Modificació del Planejament d’Ordenació Urbanística 

Municipal on, per tal de donar sortida a l’expedient per desenvolupar 15 habitatges en 

l’àmbit del polígon d’actuació urbanística AU-15, es planteja reordenar i redistribuir la 

superfície edificable i així permetre un millor aprofitament de les entitats resultants. 

Com a conseqüència d’aquesta proposta, s’amplien a 17 els habitatges finals.

Tal i com redacten els Serveis Tècnics Municipals, per aquest increment d

han de cedir a l’ajuntament el 10% d’aprofitament mig i el 20% 

per ser destinat a Habitatge Social, compensació que es fa efectiva amb aportació 

dinerària en aquest cas i així complir amb el que marca la normativa.  

és evident que els nostres Serveis Tècnics han vetllat al m

de que ambdues parts estiguessin perfectament equilibrades, però és justament aquí, 

a les requalificacions de terrenys o modificacions del planejament urbanístic, on 

cal ser valents i vetllar, encara més si cap, pels interessos de la Vila. 

 

DEL PLENARI ORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD 

DE 2020 DE L’AJUNTAMENT DE 

de 2020, a les 21h, per videoconferència (zoom), va tenir lloc 

Finances del nostre 

Acord Municipal volem posar en valor que després de diverses 

i tot el departament de secretaria per 

tan fidedigne en les transcripcions literals de les diferents actuacions dels 

acords arribats amb 

apel·latives i/o referencials dels 

defensat pel nostre regidor i portaveu Joan Manel S erra,  

nejament d’Ordenació Urbanística 

Municipal on, per tal de donar sortida a l’expedient per desenvolupar 15 habitatges en 

15, es planteja reordenar i redistribuir la 

r aprofitament de les entitats resultants. 

Com a conseqüència d’aquesta proposta, s’amplien a 17 els habitatges finals. 

aquest increment de dues 

% d’aprofitament mig i el 20% 

per ser destinat a Habitatge Social, compensació que es fa efectiva amb aportació 

és evident que els nostres Serveis Tècnics han vetllat al màxim per tal 

de que ambdues parts estiguessin perfectament equilibrades, però és justament aquí, 

a les requalificacions de terrenys o modificacions del planejament urbanístic, on a 

s de la Vila.  



 

 

Aquest increment de dos habitatges “sobrevinguts” 

argument de negociació entre ajuntament i promo

mínim, un pis per ser destinat a lloguer social o per emergència familiar

nostre parc de d’habitatges, que actualment només compta amb dues

Una negociació per part del consistori que no ens hagués costat ni un euro i que 

demostra, un cop més, que els esforços com a ciutadans 

nos i poder comprar el Teatre, i que l’esforç de negociació que ha de fer el polític, en 

aquest cas, va en contra de l’interès comú. Bé, simplement no hi ha hagut negociació. 

Aquí, les prioritats i necessitats reals de la vila no s’han tingut en c

I encara ens decep més la manca de negociació i voluntat política si en el mateix Ple 

on es debat aquesta proposta

crèdit, de les que parlarem més endavant, es reconeix varies vegades que des 

l'equip de govern es preveu un augment notable de les necessitats socials també en 

quant a habitatge, així com els pocs recursos en aquest sentit dels que disposa la 

nostra Vila. 

A un altre punt es va remarcar a través del nostre tercer regidor

Revocació de la Delegació de 

relació al tractament de residus sòlids, recollida selectiva i deixalleria

A aquest punt del Ple, l'equip de govern del consistori ja fa temps que està treballant 

en el projecte de renovació del contracte de recollida de brossa. En diferents ocasions 

hem demanat poder ser part

aportacions. Donada la importància del tema i que avui, si cap, tot el que està 

relacionat amb el medi ambient té una gran rellevància, pensem que tots estem cridats 

a aportar les nostres idees 

Doncs bé, només hem rebut la callada per resposta. També hem demanat l'informe 

complet del projecte i tampoc ens ha 

del Grup Municipal d'ERC davant d' aquesta proposta ha 

 

Aquest increment de dos habitatges “sobrevinguts” a la propietat haurien estat un bon 

argument de negociació entre ajuntament i promotor per tal d’aconseguir, com a 

mínim, un pis per ser destinat a lloguer social o per emergència familiar

nostre parc de d’habitatges, que actualment només compta amb dues

Una negociació per part del consistori que no ens hagués costat ni un euro i que 

demostra, un cop més, que els esforços com a ciutadans els hem de fer per 

nos i poder comprar el Teatre, i que l’esforç de negociació que ha de fer el polític, en 

aquest cas, va en contra de l’interès comú. Bé, simplement no hi ha hagut negociació. 

Aquí, les prioritats i necessitats reals de la vila no s’han tingut en compte.

I encara ens decep més la manca de negociació i voluntat política si en el mateix Ple 

on es debat aquesta proposta, i amb motiu d'altres propostes com les modificacions de 

dit, de les que parlarem més endavant, es reconeix varies vegades que des 

l'equip de govern es preveu un augment notable de les necessitats socials també en 

així com els pocs recursos en aquest sentit dels que disposa la 

remarcar a través del nostre tercer regidor , Àngel L

elegació de Competències al Consell Comarcal de la Cerdanya, en 

relació al tractament de residus sòlids, recollida selectiva i deixalleria. 

'equip de govern del consistori ja fa temps que està treballant 

en el projecte de renovació del contracte de recollida de brossa. En diferents ocasions 

ser part en l'elaboració d'aquest projecte per fer les nostres 

importància del tema i que avui, si cap, tot el que està 

relacionat amb el medi ambient té una gran rellevància, pensem que tots estem cridats 

a aportar les nostres idees i iniciatives, i no ha de quedar restringit a l'equip de govern. 

rebut la callada per resposta. També hem demanat l'informe 

complet del projecte i tampoc ens ha estat lliurat. És per tot això que el sentit del vot 

del Grup Municipal d'ERC davant d' aquesta proposta ha estat l'abstenció.

 

la propietat haurien estat un bon 

tor per tal d’aconseguir, com a 

mínim, un pis per ser destinat a lloguer social o per emergència familiar i nodrir així el 

nostre parc de d’habitatges, que actualment només compta amb dues o tres entitats. 

Una negociació per part del consistori que no ens hagués costat ni un euro i que 

hem de fer per endeutar-

nos i poder comprar el Teatre, i que l’esforç de negociació que ha de fer el polític, en 

aquest cas, va en contra de l’interès comú. Bé, simplement no hi ha hagut negociació. 

ompte. 

I encara ens decep més la manca de negociació i voluntat política si en el mateix Ple 

i amb motiu d'altres propostes com les modificacions de 

dit, de les que parlarem més endavant, es reconeix varies vegades que des de 

l'equip de govern es preveu un augment notable de les necessitats socials també en 

així com els pocs recursos en aquest sentit dels que disposa la 

Àngel L Lobell,  la 

ompetències al Consell Comarcal de la Cerdanya, en 

'equip de govern del consistori ja fa temps que està treballant 

en el projecte de renovació del contracte de recollida de brossa. En diferents ocasions 

en l'elaboració d'aquest projecte per fer les nostres 

importància del tema i que avui, si cap, tot el que està 

relacionat amb el medi ambient té una gran rellevància, pensem que tots estem cridats 

i no ha de quedar restringit a l'equip de govern. 

rebut la callada per resposta. També hem demanat l'informe 

lliurat. És per tot això que el sentit del vot 

t l'abstenció. 



 

 

La nostra segona regidora, la 

municipal es van presentat diverses propostes de modificació de crèdit entre diferents 

partides del pressupost municipal, 

finalitat i que han acabat destinan

inicialment s’havia previst, moltes d’elles directament relacionades amb la crisi de la 

COVID19. 

Davant d’aquestes propostes, el nostre grup va prendre la decisió d’abstenir

totes elles, amb els següents arguments

Des del darrer Ple celebrat el passat 20 d’abril en que vam efectuar la petició, i gairebé 

un mes i mig després, encara restem a l’espera de rebre un informe que reculli el detall 

de les despeses i altres dades relacionades amb la crisi de

sol·licitar es conèixer les despeses sobrevingudes i derivades d

exemple en l’adquisició de material de protecció i/o desinfecció, 

a terme per treballadors i treballadores municipals, etc.

quines d’aquestes despeses s’han assumit amb recursos directament sorgits del 

pressupost municipal (i per tant, ha calgut sostreure

fet amb recursos sorgits de les ren

respecte de les seves subvencions i

sorgits de manera sobrevinguda per la solidaritat de veïns i veïnes, 

empreses, etc., mitjançant donacions vehiculades a traves

Amb data 8 de juny, data de celebració del Ple que ens ocupa, aquesta informació no 

ens ha estat proporcionada per l’equip de govern, pel que ens manquen arguments i 

coneixement per tal de poder votar de manera conscient i responsable sob

modificacions de crèdit que impliquen, com é

crisi de la COVID19. 

Per altra banda, val a dir que 

tramitacions d’aquest tipus de modificacions

partides implicades en les modificacions de crèdit però no de la concreció final del 

destí de les despeses. És a dir, considerem que generalment manca detall i concreció 

sobre a QUÈ concretament es destinen els recur

la transparència en la gestió de l’Ajuntament, reclamem molta m

aquest tema, també a nivell documental, 

de manera més conscient, responsable i fonamentada, t

els nostres veïns i veïnes. 

regidora, la Roser Carré, va defensar  que e

presentat diverses propostes de modificació de crèdit entre diferents 

partides del pressupost municipal, és a dir, diners inicialment pressupostats per a una 

que han acabat destinant-se, o es destinaran, a quelcom diferent del que 

inicialment s’havia previst, moltes d’elles directament relacionades amb la crisi de la 

Davant d’aquestes propostes, el nostre grup va prendre la decisió d’abstenir

nts arguments: 

Des del darrer Ple celebrat el passat 20 d’abril en que vam efectuar la petició, i gairebé 

un mes i mig després, encara restem a l’espera de rebre un informe que reculli el detall 

de les despeses i altres dades relacionades amb la crisi de la COVID19. El que vam 

sol·licitar es conèixer les despeses sobrevingudes i derivades d’aquesta 

exemple en l’adquisició de material de protecció i/o desinfecció, les hores extres dutes 

a terme per treballadors i treballadores municipals, etc. Així mateix, demanàvem també 

quines d’aquestes despeses s’han assumit amb recursos directament sorgits del 

pressupost municipal (i per tant, ha calgut sostreure’ls d’altres finalitats), quines ho han 

fet amb recursos sorgits de les renúncies que han efectuat diverses entitats de la Vila 

respecte de les seves subvencions i, finalment, quines s’han assumit amb recursos 

sorgits de manera sobrevinguda per la solidaritat de veïns i veïnes, 

, mitjançant donacions vehiculades a traves de l’Ajuntament.

Amb data 8 de juny, data de celebració del Ple que ens ocupa, aquesta informació no 

ens ha estat proporcionada per l’equip de govern, pel que ens manquen arguments i 

coneixement per tal de poder votar de manera conscient i responsable sob

s de crèdit que impliquen, com és el cas, despeses relacionades amb la 

Per altra banda, val a dir que és la manera de fer habitual de l’equip de govern en les 

tramitacions d’aquest tipus de modificacions, informar, també documentalment, de les 

partides implicades en les modificacions de crèdit però no de la concreció final del 

s a dir, considerem que generalment manca detall i concreció 

concretament es destinen els recursos, ja que amb l’objectiu de millorar 

la transparència en la gestió de l’Ajuntament, reclamem molta mé

aquest tema, també a nivell documental, per poder prendre així decisions i votacions 

s conscient, responsable i fonamentada, tal i com creiem que mereixen 

 

que en el darrer Ple 

presentat diverses propostes de modificació de crèdit entre diferents 

diners inicialment pressupostats per a una 

a quelcom diferent del que 

inicialment s’havia previst, moltes d’elles directament relacionades amb la crisi de la 

Davant d’aquestes propostes, el nostre grup va prendre la decisió d’abstenir-se en 

Des del darrer Ple celebrat el passat 20 d’abril en que vam efectuar la petició, i gairebé 

un mes i mig després, encara restem a l’espera de rebre un informe que reculli el detall 

COVID19. El que vam 

’aquesta crisi, com per 

hores extres dutes 

Així mateix, demanàvem també 

quines d’aquestes despeses s’han assumit amb recursos directament sorgits del 

d’altres finalitats), quines ho han 

uat diverses entitats de la Vila 

finalment, quines s’han assumit amb recursos 

sorgits de manera sobrevinguda per la solidaritat de veïns i veïnes, crowdfundings, 

de l’Ajuntament. 

Amb data 8 de juny, data de celebració del Ple que ens ocupa, aquesta informació no 

ens ha estat proporcionada per l’equip de govern, pel que ens manquen arguments i 

coneixement per tal de poder votar de manera conscient i responsable sobre 

s el cas, despeses relacionades amb la 

habitual de l’equip de govern en les 

informar, també documentalment, de les 

partides implicades en les modificacions de crèdit però no de la concreció final del 

s a dir, considerem que generalment manca detall i concreció 

e amb l’objectiu de millorar 

és concreció en 

prendre així decisions i votacions 

al i com creiem que mereixen 



 

 

Hem de destacar també que, malauradament

està seguint l’exemple de molts altres ajuntaments del nostre país, que han establert 

en la majoria dels casos estratègie

comissions, etc), la majoria  d’ells participatius, comptant amb tots els agents i sectors 

implicats, directament orientats a planificar la reactivació econòmica posterior a la crisi 

de la COVID19, mirant no nom

socioeconòmiques, si no anant m

arribat el moment de superació de la crisi, les seves viles, pobles i ciutats es trobin en 

una situació socioeconòmica

crisi, convertint la mateixa en una oportunitat. 

I ho constatem per exemple en el fet que, així com en altres municipis molts dels 

recursos econòmics sobrevinguts arrel de la cancel·lació d’actes cultu

majors i populars com a conseqüència de la crisi

reactivació econòmica i a dotar de recursos que garanteixin que les mesures sorgides 

d’aquestes taules o comissions 

govern esta començant ja a destinar

alguns d’aquests recursos a qüestions en res relacionades amb la crisi del COVID19, 

com per exemple, l’adquisició d’un nou parquímetre de zona blava. Una altra 

d’aquestes qüestions sabem que correspon a la millora de l’accessibilitat de moltes 

voreres de la nostra Vila, i en reconeixem molt positivament la seva necessitat i valor

com no podia ser d’altra manera, conscients de la vital importància que aquesta acci

pot tenir per a molts dels nostres veïns i veïnes

nostra Vila, però creiem, i així ho vam manifestar

degudament previstes i planificades havien de tenir la seva corresponent ass

pressupostària, pel que no compartim el fet de dur

modificació del mateix. 

Trobem absolutament incoherent i injust que, a

realitzen els màxims esforços arrel de la crisi

subvencions de les seves entitats, a la celebració dels actes culturals i festes que tant 

es mereixen com a recompensa a la molta i bona feina feta durant tot l’any, mantenint 

la distància social o fins i tot aportant donaci

recursos a estratègies i polítiques dirigides a aquesta reactivació social, cultural i 

econòmica de la nostra Vila. Estem convençuts que Puigcerdà est

molt bona oportunitat i deixant perdre un tre

Hem de destacar també que, malauradament, constatem que l’equip de govern no 

seguint l’exemple de molts altres ajuntaments del nostre país, que han establert 

en la majoria dels casos estratègies i mecanismes (pactes de ciutat, taules de treball, 

comissions, etc), la majoria  d’ells participatius, comptant amb tots els agents i sectors 

implicats, directament orientats a planificar la reactivació econòmica posterior a la crisi 

t no només d’esmorteir al màxim les seves derivades 

socioeconòmiques, si no anant més enllà per sortir-ne reforçats i cercant que

arribat el moment de superació de la crisi, les seves viles, pobles i ciutats es trobin en 

una situació socioeconòmica millor que la que tenien en el moment de començar la 

convertint la mateixa en una oportunitat.  

I ho constatem per exemple en el fet que, així com en altres municipis molts dels 

recursos econòmics sobrevinguts arrel de la cancel·lació d’actes cultu

majors i populars com a conseqüència de la crisi, s’estan destinant ja a mesures de 

reactivació econòmica i a dotar de recursos que garanteixin que les mesures sorgides 

o comissions es duguin a terme; en el cas de Puigcerdà

govern esta començant ja a destinar, de manera totalment improvisada i unilateral, 

alguns d’aquests recursos a qüestions en res relacionades amb la crisi del COVID19, 

com per exemple, l’adquisició d’un nou parquímetre de zona blava. Una altra 

’aquestes qüestions sabem que correspon a la millora de l’accessibilitat de moltes 

i en reconeixem molt positivament la seva necessitat i valor

com no podia ser d’altra manera, conscients de la vital importància que aquesta acci

pot tenir per a molts dels nostres veïns i veïnes, així com la millora que suposa per a la 

i així ho vam manifestar, que si aquestes accions ja estaven 

degudament previstes i planificades havien de tenir la seva corresponent ass

pel que no compartim el fet de dur-les ara a terme mitjançant una 

Trobem absolutament incoherent i injust que, a l’hora que els nostres veïns i veïnes 

realitzen els màxims esforços arrel de la crisi, renunciant, per exemple

subvencions de les seves entitats, a la celebració dels actes culturals i festes que tant 

es mereixen com a recompensa a la molta i bona feina feta durant tot l’any, mantenint 

ncia social o fins i tot aportant donacions, l’equip de govern no destini aquests 

recursos a estratègies i polítiques dirigides a aquesta reactivació social, cultural i 

econòmica de la nostra Vila. Estem convençuts que Puigcerdà està perdent així una 

molt bona oportunitat i deixant perdre un tren que no es pot permetre perdre.

constatem que l’equip de govern no 

seguint l’exemple de molts altres ajuntaments del nostre país, que han establert 

s i mecanismes (pactes de ciutat, taules de treball, 

comissions, etc), la majoria  d’ells participatius, comptant amb tots els agents i sectors 

implicats, directament orientats a planificar la reactivació econòmica posterior a la crisi 

al màxim les seves derivades 

ne reforçats i cercant que, un cop 

arribat el moment de superació de la crisi, les seves viles, pobles i ciutats es trobin en 

millor que la que tenien en el moment de començar la 

I ho constatem per exemple en el fet que, així com en altres municipis molts dels 

recursos econòmics sobrevinguts arrel de la cancel·lació d’actes culturals i festes 

s’estan destinant ja a mesures de 

reactivació econòmica i a dotar de recursos que garanteixin que les mesures sorgides 

en el cas de Puigcerdà, l’equip de 

de manera totalment improvisada i unilateral, 

alguns d’aquests recursos a qüestions en res relacionades amb la crisi del COVID19, 

com per exemple, l’adquisició d’un nou parquímetre de zona blava. Una altra 

’aquestes qüestions sabem que correspon a la millora de l’accessibilitat de moltes 

i en reconeixem molt positivament la seva necessitat i valor, 

com no podia ser d’altra manera, conscients de la vital importància que aquesta acció 

la millora que suposa per a la 

que si aquestes accions ja estaven 

degudament previstes i planificades havien de tenir la seva corresponent assignació 

les ara a terme mitjançant una 

hora que els nostres veïns i veïnes 

per exemple, a les 

subvencions de les seves entitats, a la celebració dels actes culturals i festes que tant 

es mereixen com a recompensa a la molta i bona feina feta durant tot l’any, mantenint 

ons, l’equip de govern no destini aquests 

recursos a estratègies i polítiques dirigides a aquesta reactivació social, cultural i 

perdent així una 

n que no es pot permetre perdre. 



 

 

No volem tampoc deixar de fer esment que considerem el Ple el màxim òrgan de 

representativitat i debat democràtic de la nostra Vila

administratiu que suposa un tràmit m

d’estar per llei sotmeses. Defensem que 

govern i oposició, cal que 

diferents propostes que s’hi presenten, amb els arguments que ens d

valors i maneres de fer. I des del nostre grup ho volem fer i ho fem convençuts del 

treball en equip, coordinats i expressant

regidors. Creiem fermament que la nostra manera de fer é

constructiva, que no pas manif

única veu, responent millor a la confiança dipositada en nosaltres per la ciutadania

així com a la nostra responsabilitat vers aquesta confiança. 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

No volem tampoc deixar de fer esment que considerem el Ple el màxim òrgan de 

representativitat i debat democràtic de la nostra Vila, i no tan sols un òrgan 

administratiu que suposa un tràmit més del procés al que les propostes polítiques han 

d’estar per llei sotmeses. Defensem que és allà on els diferents grups municipals, 

govern i oposició, cal que exposin i consensuïn les vegades i el temps que calgui les 

diferents propostes que s’hi presenten, amb els arguments que ens donen els nostres 

valors i maneres de fer. I des del nostre grup ho volem fer i ho fem convençuts del 

treball en equip, coordinats i expressant-nos amb la suma de les veus dels nostres tres 

nt que la nostra manera de fer és més positiva, enriquidora i 

manifestar-nos d’una manera potser més tradicional amb una 

millor a la confiança dipositada en nosaltres per la ciutadania

així com a la nostra responsabilitat vers aquesta confiança.  

Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal  

No volem tampoc deixar de fer esment que considerem el Ple el màxim òrgan de 

i no tan sols un òrgan 

stes polítiques han 

s allà on els diferents grups municipals, 

s vegades i el temps que calgui les 

onen els nostres 

valors i maneres de fer. I des del nostre grup ho volem fer i ho fem convençuts del 

nos amb la suma de les veus dels nostres tres 

iva, enriquidora i 

s tradicional amb una 

millor a la confiança dipositada en nosaltres per la ciutadania, 


