
 

 

 

RESUM DEL PLE EXTRA

MUNICIPAL DEL PASSAT 

PUIGCERDÀ. 

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

el Ple Extraordinari telemàtic 

Els eixos principals tractats

les festivitats del municipi. 

A continuació us presentem

d’intervenció apel·latives i/o referencials dels nostres regidors i regidor

Respecte a l’aprovació del 

Àngel LLobell va defensar l’

formació política va incidir de manera molt minsa en les decisions i gestió durant 

l’exercici que ens ocupa i, tot i que com intentava remarcar el Sr. Piñeira en que era 

una qüestió tècnica i de procediment administratiu, el Sr. Llobell va incidir en que els 

tècnicsp reflecteixen els moviments econòmics resultant de les accions de govern i 

amb els pressupostos suposadament 

nivell administratiu, és a dir

banda cal destacar la manca 

l’exercici, ja que, tot hi haver la pandèmia de la Covid

passat mes d’octubre. 

El següent punt del plenari

municipi per l’any 2021. 

Les dates aprovades són les següents:

• Puigcerdà (Dilluns de Festa Major i el 8 de Setembre)

• Age, Vilallobent i Ventajola (

passaria a dilluns).

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

EXTRAORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

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

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

xtraordinari telemàtic del Consistori del municipi de Puigcerdà.  

tractats van ser el tancament de l’exercici 2018 i fixar

.  

A continuació us presentem els acords arribats amb el grup de govern 

apel·latives i/o referencials dels nostres regidors i regidora

l’aprovació del Compte General de l’exercici del 2018 , el nostre regidor 

Àngel LLobell va defensar l’abstenció  de la nostra formació pel fet que la nostra 

ir de manera molt minsa en les decisions i gestió durant 

l’exercici que ens ocupa i, tot i que com intentava remarcar el Sr. Piñeira en que era 

una qüestió tècnica i de procediment administratiu, el Sr. Llobell va incidir en que els 

moviments econòmics resultant de les accions de govern i 

suposadament tancats, donant-los-hi forma pe

s a dir, ve d’un procediment de gestió política de govern

banda cal destacar la manca en el compliment de la normativa en el tancament de 

tot hi haver la pandèmia de la Covid-19, s’haurien d

lenari feia referència a les dates de les festes locals del 

Les dates aprovades són les següents: 

Dilluns de Festa Major i el 8 de Setembre) 

Ventajola (Festa del Patró, que en cas de ser diumenge es 

illuns). 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal  

ORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD 

DE 2020 DE L’AJUNTAMENT DE 

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

 

el tancament de l’exercici 2018 i fixar les dates de 

el grup de govern després 

a. 

, el nostre regidor 

pel fet que la nostra 

ir de manera molt minsa en les decisions i gestió durant 

l’exercici que ens ocupa i, tot i que com intentava remarcar el Sr. Piñeira en que era 

una qüestió tècnica i de procediment administratiu, el Sr. Llobell va incidir en que els 

moviments econòmics resultant de les accions de govern i 

forma pel tancament a 

gestió política de govern. D’altra 

el compliment de la normativa en el tancament de 

19, s’haurien d’haver tancat el 

de les festes locals del nostre 

l Patró, que en cas de ser diumenge es 


