
 

 

 

RESUM DEL PLENARI ORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

MUNICIPAL DEL PASSAT 20 D’ABRIL DE 2020 DE L’AJUNTA MENT DE 

PUIGCERDÀ. 

El passat dia 20 d’abril de 2020, a les 21h, per videoconferència (zoom), va tenir lloc el 

plenari ordinari telemàtic  del Consistori del municipi de Puigcerdà. 

Els eixos principals tractats

del nostre territori.  

A continuació us presentem

arribats amb Ajuntament de Puigcerdà

referencials dels nostres regidors i regidores.

FEMINISME 

En aquest apartat es va exposar 

d’actuació contra les violències sexuals en entorns  d’oci de la Cerdanya i a la 

campanya “De nit 0.0, 0 agressors 0 agressions”

Adhesió al Pla de Polítiques de gèn

anualitats del 2020 al 2022

Regidora, la Roser Carré (nº2 a l’Ajuntament).

Cal destacar que ambdós projectes estan impulsats i liderats pel Con sell 

Comarcal , presidit  per primera vegada per una dona, en aquest cas la republicana 

Roser Bombardó . 

 

En quant al punt 6 , en tant que a les diferents presentacions del protocol així com de 

la campanya, s’especificava que seria cada Ajuntament al adherir

designa ria els i les agents responsables

aquestes les que rebrien formació especifica al respecte, 

d’aquestes persones . És en aquest moment que 

que en un primer moment impl

personal tècnic de les mateixes

a coordinador argumentant la transversalitat

el suport del seu assessor. 

 

 

DEL PLENARI ORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

MUNICIPAL DEL PASSAT 20 D’ABRIL DE 2020 DE L’AJUNTA MENT DE 

El passat dia 20 d’abril de 2020, a les 21h, per videoconferència (zoom), va tenir lloc el 

plenari ordinari telemàtic  del Consistori del municipi de Puigcerdà.  

tractats en el ple van ser  el Feminisme, Governació i 

A continuació us presentem des d’Esquerra Republicana – Acord Municipal el

amb Ajuntament de Puigcerdà després d’intervenció 

referencials dels nostres regidors i regidores. 

t es va exposar l’ Expedient 765/2020. Adhesió al Protocol 

d’actuació contra les violències sexuals en entorns  d’oci de la Cerdanya i a la 

campanya “De nit 0.0, 0 agressors 0 agressions”  (punt 6)  i l’ Expedient 766/2020. 

Adhesió al Pla de Polítiques de gèn ere de la comarca de la Cerdanya per les 

anualitats del 2020 al 2022  (punt 7),  defensats  per la intervenció de la nostra 

la Roser Carré (nº2 a l’Ajuntament).  

ambdós projectes estan impulsats i liderats pel Con sell 

per primera vegada per una dona, en aquest cas la republicana 

, en tant que a les diferents presentacions del protocol així com de 

s’especificava que seria cada Ajuntament al adherir

ria els i les agents responsables  de l’aplicació del protocol i que serien 

aquestes les que rebrien formació especifica al respecte, sol·licitem el nom 

. És en aquest moment que l’Alcalde detalla una proposta 

que en un primer moment impl ica les corresponents àrees polítiques així com el 

personal tècnic de les mateixes , i en un segon moment s’afegeix a ell mateix com 

a coordinador argumentant la transversalitat  de les polítiques desenvolupades amb 

el suport del seu assessor.  

DEL PLENARI ORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD 

MUNICIPAL DEL PASSAT 20 D’ABRIL DE 2020 DE L’AJUNTA MENT DE 

El passat dia 20 d’abril de 2020, a les 21h, per videoconferència (zoom), va tenir lloc el 

Governació i  les Finances 

Acord Municipal els acords 

després d’intervenció apel·latives i/o 

l’ Expedient 765/2020. Adhesió al Protocol 

d’actuació contra les violències sexuals en entorns  d’oci de la Cerdanya i a la 

l’ Expedient 766/2020. 

ere de la comarca de la Cerdanya per les 

intervenció de la nostra 

ambdós projectes estan impulsats i liderats pel Con sell 

per primera vegada per una dona, en aquest cas la republicana 

, en tant que a les diferents presentacions del protocol així com de 

s’especificava que seria cada Ajuntament al adherir -s’hi qui 

de l’aplicació del protocol i que serien 

sol·licitem el nom 

l’Alcalde detalla una proposta 

ica les corresponents àrees polítiques així com el 

segon moment s’afegeix a ell mateix com 

de les polítiques desenvolupades amb 



 

 

 

Certament sembla que 

prèviament amb el seu equip de govern

de la nostra intervenció  i que és també arrel de la nostra intervenció que la proposta 

es sotmet a votació i s’inclo

l’Alcalde mateix ha reconegut

 

En quant al punt 7,  s’acc

transversal  i que la designació de les persones responsables

concreta es detallarà i definirà mé

 

Ambdues propostes s’accepten amb el vot favorable de tots i totes els  regidors

 

GOVERNACIÓ 

En aquest temari, es va manifestar 

nostre portaveu (Joan Manel Serra),

l’estat actual del llac . 

Respecte el calendari fiscal i v

veurem abocats de manera inevitable, fem èmfasi en que s’intenti 

més el calendari fiscal  del nostre ajuntament, ja que considerem que les mesures 

plantejades actualment per l’actual equip de govern són insuficients.

Des d’ER proposem una ampliació de fins a sis mesos en període voluntari

aquelles persones o empreses que així ho sol·licitin, 

penalització, tant pels rebuts domiciliats com pels  que no

Davant aquesta proposta, el 

no es planteja cap modificació en aquest se

Sobre l’estat que presenta actualment el llac

buidat  en la seva pràctica totalitat, l’equip 

actuació  com ara la retirada de la capa de llot del fons o el sanejament i rejuntat

l’escullera perimetral en els trams que siguin necessaris.

 

 

 

sembla que la proposta no ha estat profundament treballada 

prèviament amb el seu equip de govern , que es defineix de manera concreta arrel 

i que és també arrel de la nostra intervenció que la proposta 

es sotmet a votació i s’inclou en la proposta d’adhesió tot i que inicialment, 

l’Alcalde mateix ha reconegut , inicialment no ho estava. 

s’acc epta l’argumentació que el Pla é s molt més ampli i 

la designació de les persones responsables  de la seva aplicació 

definirà mé s endavant . 

s’accepten amb el vot favorable de tots i totes els  regidors

, es va manifestar mitjançant apart de precs i preguntes i  

portaveu (Joan Manel Serra),  la necessitat d’un nou calendari fiscal

Respecte el calendari fiscal i vist l’actual context econòmic i les dificultats a les que ens 

veurem abocats de manera inevitable, fem èmfasi en que s’intenti flexibilitzar

del nostre ajuntament, ja que considerem que les mesures 

plantejades actualment per l’actual equip de govern són insuficients. 

ampliació de fins a sis mesos en període voluntari

les persones o empreses que així ho sol·licitin, sense cap recàrrec ni 

penalització, tant pels rebuts domiciliats com pels  que no . 

Davant aquesta proposta, el Sr. Alcalde contesta que ja s’està ajudant prou i q ue 

no es planteja cap modificació en aquest se ntit . 

Sobre l’estat que presenta actualment el llac , fem la pregunta de si ara que j

en la seva pràctica totalitat, l’equip de govern es planteja fer

com ara la retirada de la capa de llot del fons o el sanejament i rejuntat

l’escullera perimetral en els trams que siguin necessaris. 

la proposta no ha estat profundament treballada 

defineix de manera concreta arrel 

i que és també arrel de la nostra intervenció que la proposta 

u en la proposta d’adhesió tot i que inicialment, tal i com 

s molt més ampli i 

e la seva aplicació 

s’accepten amb el vot favorable de tots i totes els  regidors . 

precs i preguntes i  la veu del 

la necessitat d’un nou calendari fiscal  i 

ist l’actual context econòmic i les dificultats a les que ens 

flexibilitzar  encara 

del nostre ajuntament, ja que considerem que les mesures 

ampliació de fins a sis mesos en període voluntari  per a 

sense cap recàrrec ni 

Sr. Alcalde contesta que ja s’està ajudant prou i q ue 

, fem la pregunta de si ara que ja s’ha 

de govern es planteja fer -hi alguna 

com ara la retirada de la capa de llot del fons o el sanejament i rejuntat de 



 

 

Se’ns contesta que tenen 

cost aproximat de 2.700 €

amb la brigada municipal

l’estany . 

Recordant com ha estat la gestió d’aquesta actuació sense partida assignad a al 

pressupost anual , queda palesa

improvisació en el manteniment de les inf

que es va iniciar totalment fora del termini

de previsió i assessorament i nefasta gestió altament qüestionable, ens ha dut a on 

estem a dia d’avui, amb el llac encara buit

teòricament, el proper 10 de maig s’hauria de començar a regar amb l’aigua de 

l’estany . Evidentment , o 

sectors  que depenen d’aquesta infraestructura, 

turístic de la vila . 

Recordem que el buidatge

(considerades espècie invasora que amenaçava l’ecosistema de l’estany) per tal 

d’augmentar la població de truites i barbs autò

Per intentar fer-ho ràpidament 

amb el corresponent col·lapse de la depuradora

forestals i els tècnics corresponents tant de la de puradora com d

Comarcal es van encarregar d’aturar per tal de no g enerar més perjudici

d’aquest “imprevist”, es decideix 

la xarxa de desguàs , amb el conseqüent sobre

cop més, la crua realitat fa que el gel de l’hivern impedeixi r etirar els peixos

decideix ajornar- ho tot fins al març

encara no es té pressupost de la retirada dels llots

hi tot aquest material  ni, evidentment, 

A banda del lamentable impacte visual que patim els que vivim aquí, i la imatge que 

oferim a qui ens visita, queda 

manera espectacular . Una feina que tindrà un cost clarament superior als  

120.000€, no ha estat ni prevista, ni planificada i, probablement, no s’acabarà fent ara 

que es podria fer per aprofitar la despesa ja feta. Una mostra evident de la constant 

improvisació a que ja ens tenen acostumats i que tots patim dia rere dia. 

 

Se’ns contesta que tenen previst actuar al sobreeixidor de la boca nord amb un 

€ i que es va començar a estudiar la possibilitat

amb la brigada municipal , de com actuar per poder fer la neteja del fons de 

la gestió d’aquesta actuació sense partida assignad a al 

queda palesa , un cop més, la falta de previsió i constant 

improvisació en el manteniment de les inf raestructures municipals

iniciar totalment fora del termini  que hauria d’haver estat i que, per falta 

de previsió i assessorament i nefasta gestió altament qüestionable, ens ha dut a on 

el llac encara buit , sense la feina feta  i sense oblidar que, 

proper 10 de maig s’hauria de començar a regar amb l’aigua de 

, o no es faran els treballs  o no es podran regar tots els 

que depenen d’aquesta infraestructura, vital d’alt ra banda com a atractiu 

el buidatge  es va fer  per, suposadament, retirar l’excés de carpes

(considerades espècie invasora que amenaçava l’ecosistema de l’estany) per tal 

d’augmentar la població de truites i barbs autò ctons però, es va fer a ple hivern

ho ràpidament es planteja abocar l’aigua directament a la xarxa

col·lapse de la depuradora  i que, evidentment, 

forestals i els tècnics corresponents tant de la de puradora com d

Comarcal es van encarregar d’aturar per tal de no g enerar més perjudici

d’aquest “imprevist”, es decideix utilitzar bombes hidràuliques per abocar l’aigua a 

amb el conseqüent sobre -cost  que això comporta però, un 

crua realitat fa que el gel de l’hivern impedeixi r etirar els peixos

ho tot fins al març . A dia d’avui i a falta de deu dies per poder regar, 

es té pressupost de la retirada dels llots , ni cap espai on poder abocar

ni, evidentment, la partida pressupostària corresponent

A banda del lamentable impacte visual que patim els que vivim aquí, i la imatge que 

oferim a qui ens visita, queda clar que malbaratem els recursos que tenim d’una 

Una feina que tindrà un cost clarament superior als  

, no ha estat ni prevista, ni planificada i, probablement, no s’acabarà fent ara 

que es podria fer per aprofitar la despesa ja feta. Una mostra evident de la constant 

ja ens tenen acostumats i que tots patim dia rere dia. 

previst actuar al sobreeixidor de la boca nord amb un 

començar a estudiar la possibilitat , juntament 

neteja del fons de 

la gestió d’aquesta actuació sense partida assignad a al 

a falta de previsió i constant 

raestructures municipals . Una actuació 

que hauria d’haver estat i que, per falta 

de previsió i assessorament i nefasta gestió altament qüestionable, ens ha dut a on 

i sense oblidar que, 

proper 10 de maig s’hauria de començar a regar amb l’aigua de 

es podran regar tots els 

ra banda com a atractiu 

retirar l’excés de carpes  

(considerades espècie invasora que amenaçava l’ecosistema de l’estany) per tal 

es va fer a ple hivern . 

es planteja abocar l’aigua directament a la xarxa , 

i que, evidentment, els agents 

forestals i els tècnics corresponents tant de la de puradora com d el Consell 

Comarcal es van encarregar d’aturar per tal de no g enerar més perjudici . Davant 

utilitzar bombes hidràuliques per abocar l’aigua a 

que això comporta però, un 

crua realitat fa que el gel de l’hivern impedeixi r etirar els peixos  i es 

. A dia d’avui i a falta de deu dies per poder regar, 

ni cap espai on poder abocar -

la partida pressupostària corresponent .  

A banda del lamentable impacte visual que patim els que vivim aquí, i la imatge que 

clar que malbaratem els recursos que tenim d’una 

Una feina que tindrà un cost clarament superior als  

, no ha estat ni prevista, ni planificada i, probablement, no s’acabarà fent ara 

que es podria fer per aprofitar la despesa ja feta. Una mostra evident de la constant 

ja ens tenen acostumats i que tots patim dia rere dia.  



 

 

FINANCES. 

En aquest eix es va remarcar a través del nostre tercer regidor ( Àngel  LLobell)

necessitat de la transparència pressupostà

19. 

A la vista de la situació creada per la pandèmia del covid

l’Ajuntament s’ha hagut de fer per dotar

sanitaris a l’ Hospital de Cerdanya, a la Fundació Hospital de Puigcerdà i a autònoms

empreses del municipi, des del GM ERC 

fins aquest moment l’ Ajuntament ha hagut que a

La resposta de l’Ajuntament va ser que 

mateix havien tirat endavant 

aproximat de 9.900 euros

aquest material sanitari, però sense indicar

Finalment, des del nostres G

la xifra demanada . 

 

També vàrem demanar al respecte de com 

per ent itats, particulars i empreses

El Sr. Alcalde va fer menció de tots els que han fet a portacions

Una altre consideració que la crisi sanitària ens portarà a una crisi econòmica i social, 

el GM d'ERC vam volem saber si l’equip de g

partides d’inversió aprovades en els pressupostos d ’aquest any

front a necessitats socials de les persones que viuen en el nostre municipi i a tenir que 

destinar recursos per a reactivar el nostre teixit

molt tocat, situació agreujada per la disminució d'ingressos que patirà l'Ajuntament per 

la davallada de l'activitat econòmica.

La resposta del sr. Alcalde va ser de 

noves re sponsabilitats econòmiques i socials però que aques tes bàsicament 

han de ser ateses per l'Estat i la Generalitat

També reconeix que els ingressos baixaran a causa de la m odificació i rebaixa 

d'algunes taxes i preus públi

admet que tindran que fer front a ajuts socials i a potenciar  econòmicament a 

comerços i empreses, però que això s'ha de finançar  amb les despeses corrents

remarcar a través del nostre tercer regidor ( Àngel  LLobell)

de la transparència pressupostà ria  respecte a les despeses de la Covid

ituació creada per la pandèmia del covid-19 i de l’esforç que 

l’Ajuntament s’ha hagut de fer per dotar  de material  de protecció i productes 

sanitaris a l’ Hospital de Cerdanya, a la Fundació Hospital de Puigcerdà i a autònoms

empreses del municipi, des del GM ERC vam preguntar per saber quin 

fins aquest moment l’ Ajuntament ha hagut que a ssumir  per aquest concepte.

La resposta de l’Ajuntament va ser que això és una cosa dinàmica , doncs

tirat endavant la compra de 10.000 mascaretes amb un cost 

aproximat de 9.900 euros . Ens va fer la llista de tots els col·lectius qu

aquest material sanitari, però sense indicar-ne el cost.  

Finalment, des del nostres Grup Municipal vam insistir que restavem a l'espera de 

També vàrem demanar al respecte de com es gestionarien les aportacions fetes 

itats, particulars i empreses  a la crisi de la Covid-19. 

Sr. Alcalde va fer menció de tots els que han fet a portacions . 

consideració que la crisi sanitària ens portarà a una crisi econòmica i social, 

vam volem saber si l’equip de g overn té previst modificar diferents 

partides d’inversió aprovades en els pressupostos d ’aquest any

front a necessitats socials de les persones que viuen en el nostre municipi i a tenir que 

destinar recursos per a reactivar el nostre teixit econòmic i empresarial que quedarà 

molt tocat, situació agreujada per la disminució d'ingressos que patirà l'Ajuntament per 

la davallada de l'activitat econòmica. 

La resposta del sr. Alcalde va ser de Si i no.... Reconeix que la pandèmia planteja 

sponsabilitats econòmiques i socials però que aques tes bàsicament 

han de ser ateses per l'Estat i la Generalitat  que són els que tenen els recursos. 

reconeix que els ingressos baixaran a causa de la m odificació i rebaixa 

d'algunes taxes i preus públi cs i per la modificació del calendari fiscal

tindran que fer front a ajuts socials i a potenciar  econòmicament a 

comerços i empreses, però que això s'ha de finançar  amb les despeses corrents

remarcar a través del nostre tercer regidor ( Àngel  LLobell)  la 

respecte a les despeses de la Covid-

19 i de l’esforç que des de 

de protecció i productes 

sanitaris a l’ Hospital de Cerdanya, a la Fundació Hospital de Puigcerdà i a autònoms i 

saber quin és el cost que 

per aquest concepte. 

, doncs dia d’avui 

la compra de 10.000 mascaretes amb un cost 

la llista de tots els col·lectius que han rebut 

rup Municipal vam insistir que restavem a l'espera de 

es gestionarien les aportacions fetes 

consideració que la crisi sanitària ens portarà a una crisi econòmica i social, 

overn té previst modificar diferents 

partides d’inversió aprovades en els pressupostos d ’aquest any , per tal de fer 

front a necessitats socials de les persones que viuen en el nostre municipi i a tenir que 

econòmic i empresarial que quedarà 

molt tocat, situació agreujada per la disminució d'ingressos que patirà l'Ajuntament per 

econeix que la pandèmia planteja 

sponsabilitats econòmiques i socials però que aques tes bàsicament 

que són els que tenen els recursos. 

reconeix que els ingressos baixaran a causa de la m odificació i rebaixa 

cs i per la modificació del calendari fiscal . També 

tindran que fer front a ajuts socials i a potenciar  econòmicament a 

comerços i empreses, però que això s'ha de finançar  amb les despeses corrents . 



 

 

Deixa molt clar que el capítol d'inversions no

És difícil que aquesta situació que vivim no deixi malmeses les finances de la 

corporació ni que sigui el millor moment per contre ure endeutament bancari per 

fer inversions. 

Finalment en aquest eix, 

proposades per ERC Puigcerdà

durant la crisi de la COVID

s’han incorporat a la bateria de propostes detallad es per l’Alcalde en rela

crisi : 

Exempció i/o retorn proporcional de la taxa d’ocupa ció de via publica per a 

terrasses de bars i restaurants

Exempció i/o retorn proporcional de quotes de l’esc ola bressol municipal i/o 

escola/conservatori de musica

Exempció i/o retorn proporcional de la taxa de residus comercials per a  tots 

aquells comerços que no poden desenvolupar la seva activitat

Mesures per garantir l’accés de tot l’alumnat de Pu igcerdà tant als diferents 

elements tecnològics (tauletes, ordinadors portàtil s, mòbils

a internet davant de la tornada a l’escola de maner a telemàtica.

En cas de reviure el ple en directe adjuntem el següent link   

https://www.youtube.com/watch

 

Finalment acabem aquest resum, com a puigcerdanencs que som, 

enormement orgullosos del teixit associatiu del que  fa gala el nostre poble

no pot ser d’una altra manera, 

totes aquelles persones, entitats i empreses que ha n aportat el seu granet de 

sorra  en aquest sentit, però 

que encara no han rebut en forma de subvenció anual  pel seu funcionament.

Sens dubte, totes les aportacions són importants, 

allò que no té en benefici de tots, és encara molt més lloable. A tots, moltíssimes 

gràcies. 

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

Deixa molt clar que el capítol d'inversions no  el pensa modificar . 

És difícil que aquesta situació que vivim no deixi malmeses les finances de la 

corporació ni que sigui el millor moment per contre ure endeutament bancari per 

 vam intervenir per constatar que tot es les mesures 

proposades per ERC Puigcerdà  en els diferents comunicats publicats i difosos 

durant la crisi de la COVID-19, tant en el del passat 3 d’abril com en el del 9 d’abril, 

s’han incorporat a la bateria de propostes detallad es per l’Alcalde en rela

Exempció i/o retorn proporcional de la taxa d’ocupa ció de via publica per a 

terrasses de bars i restaurants  

Exempció i/o retorn proporcional de quotes de l’esc ola bressol municipal i/o 

escola/conservatori de musica  

proporcional de la taxa de residus comercials per a  tots 

aquells comerços que no poden desenvolupar la seva activitat  

Mesures per garantir l’accés de tot l’alumnat de Pu igcerdà tant als diferents 

elements tecnològics (tauletes, ordinadors portàtil s, mòbils  intel·ligents...), com 

a internet davant de la tornada a l’escola de maner a telemàtica.  

En cas de reviure el ple en directe adjuntem el següent link   

https://www.youtube.com/watch ?v=_RD2BVwWfoU&feature=youtu.be

Finalment acabem aquest resum, com a puigcerdanencs que som, 

enormement orgullosos del teixit associatiu del que  fa gala el nostre poble

no pot ser d’una altra manera, el nostre més gran agraïment i reconeixeme

totes aquelles persones, entitats i empreses que ha n aportat el seu granet de 

en aquest sentit, però menció especial a  les entitats que han decidit cedir el 

que encara no han rebut en forma de subvenció anual  pel seu funcionament.

, totes les aportacions són importants, però creiem que qui renuncia a 

allò que no té en benefici de tots, és encara molt més lloable. A tots, moltíssimes 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal  

És difícil que aquesta situació que vivim no deixi malmeses les finances de la 

corporació ni que sigui el millor moment per contre ure endeutament bancari per 

es les mesures 

en els diferents comunicats publicats i difosos 

19, tant en el del passat 3 d’abril com en el del 9 d’abril, 

s’han incorporat a la bateria de propostes detallad es per l’Alcalde en rela ció a la 

Exempció i/o retorn proporcional de la taxa d’ocupa ció de via publica per a 

Exempció i/o retorn proporcional de quotes de l’esc ola bressol municipal i/o 

proporcional de la taxa de residus comercials per a  tots 

Mesures per garantir l’accés de tot l’alumnat de Pu igcerdà tant als diferents 

intel·ligents...), com 

En cas de reviure el ple en directe adjuntem el següent link   

?v=_RD2BVwWfoU&feature=youtu.be  

Finalment acabem aquest resum, com a puigcerdanencs que som, n’estem 

enormement orgullosos del teixit associatiu del que  fa gala el nostre poble . Com 

el nostre més gran agraïment i reconeixeme nt per a 

totes aquelles persones, entitats i empreses que ha n aportat el seu granet de 

les entitats que han decidit cedir el 

que encara no han rebut en forma de subvenció anual  pel seu funcionament.  

però creiem que qui renuncia a 

allò que no té en benefici de tots, és encara molt més lloable. A tots, moltíssimes 


