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PRATS
DE LLUÇANÈS

UNA DE FREDA, UNA DE CALENTA
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’oposició de CiU a 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, hem exercit la responsabilitat d’una oposició 
constructiva, oferint-nos any rere any a treballar les taxes i els pressupostos, 
aportant projectes i idees noves, com en són exemples la Taula per la Dinamitza-
ció Econòmica o el Projecte Educatiu de Poble.
Enguany, CiU va estendre la mà (una setmana abans del Ple, i després de rebutjar 
el pressupost participatiu el mes de setembre) a rebre aportacions pels comptes 
del proper 2015. L’equip d’ERC, a contrarellotge, ens vam arromangar les màni-
gues i ens vam posar a treballar en una cosa que sempre ens havíem ofert a fer. 
Arriba a l’últim any de legislatura, però arriba. El resultat, l’expliquem a la se-
güent pàgina.
A l’altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Un POUM de la vergon-
ya, que ha estat portat amb retard, no generant un procés de participació ciuta-
dana tal i com un document així d’important es mereix, i amb la nul·la voluntat 
per part de CiU que el grup d’ERC participés activament del procés, tot i –repetim- 
la transcendència que té aquest document pel poble i el seu futur.
Dit això, havent après encara més de tot plegat, amb l’esperit de servei al poble i 
a les persones que el conformem, seguim defensant i treballant per una forma de 
fer política oberta i participativa, posem la mirada en un futur millor, esperança-
dor, optimista.
Després d’aquest apassionant 2014 i amb la seguretat que entrem amb molta 
empenta al 2015, us desitgem a tots molt bones festes i un feliç any nou.
ERC-Prats 



SÍ AL PRESSUPOST
Aquest dimecres dia 17 de desembre hi va haver Ple 
Municipal en que els dos punts més destacats eren el 
Pressupost 2015 i el POUM. El Pressupost, com hem 
dit a la portada, va viure un intens procés de nego-
ciació que va estar viu fins al propi Ple Municipal, on 
vam acabar d’acordar el vot positiu del nostre grup. 
Per ERC, l’objectiu principal era millorar un pressu-
post inicial dolent, i aportar-hi sobretot visió econò-
mica (generar activitat) i d’igualtat social.
Del document final, del qual no vam poder entrar a 
definir l’estructura d’ingressos, per exemple estem 
en desacord de destinar 50.000€ a la compra del te-
rreny de Cal Pelut (on actualment hi ha un pàrquing), 
i CiU no va acceptar que es decidissin inversions a 
partir d’un procés participatiu.
Les principals aportacions del grup d’ERC són: aug-
mentar considerablement la dotació en dinamit-
zació econòmica (comerç, fires, mercat, producció 
de proximitat, promoció turística); desenvolupar el 
projecte sobre els habitatges buits per afavorir-ne 
l’ocupació i ajudar en l’emancipació del jovent; obrir 
una partida per a desenvolupar el Projecte Educatiu 
de Poble; invertir en la cuina de l’Escola Lluçanès; 
destinar diners als afectats per l’anomenada pobresa 
energètica; obrir una línia de beques per alumnes de 
l’Escola de Música; i clarificar algunes subvencions a 
entitats.
El detall del pressupost, us del podem explicar o de 
ben segur dirigir-vos a l’Ajuntament. Som conscients 
que no és el Pressupost que ens agradaria, que ens 
deixem moltes coses enrere (com la participació ciu-
tadana, algunes inversions, la promoció de la salut, 
i altres que tindrem ocasió de parlar-ne més enda-
vant) i que contempla aspectes que no compartim en 
absolut. Però és molt millor del que ens va proposar 
CiU. I ha estat fruit d’un treball intens, en el que s’ha 
vist la voluntat negociadora de l’alcalde i en que s’ha 
demostrat que el treball conjunt pel poble és possi-
ble.

NO AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL
En el mateix Ple es va sotmetre a aprovació provisio-
nal el POUM,  per fi, i el vot d’ERC va ser contrari per 
a múltiples raons. D’entrada per la tardança del pro-
cés, que ha desvirtuat l’esperit inicial, afegit dels can-
vis legislatius viscuts entremig. Ha estat un procés en 
que la participació ciutadana no ha estat fomentada, 
que les al·legacions no han passat un procediment 
amb celeritat desitjable, i que ha viscut el naixement 

de diversos convenis bilaterals que han hipotecat el 
document final del POUM allunyats de l’interès gene-
ral o el debat global; 
Ens sembla també que no ha tingut prou en compte 
necessitats com les de mobilitat, els objectius reals 
de les zones urbanístiques en que es pot definit el 
poble, o el cost de dispersió de serveis en el nostre 
municipi, ni alguns límits territorials municipals, ni 
els usos d’alguns dels edificis i espais municipals (i 
menys amb perspectiva global).
Per a tot això, vam votar que NO.

TEMES DIVERSOS
Per acabar el Ple del dia 17 de desembre, el Grup 
d’ERC vam dirigir un seguit de preguntes i aportacions 
d’actualitat política municipal a CiU. Vam demanar 
amb quin criteri s’havia fet la distribució de les llums 
de Nadal als carrers; vam suggerir que es posés solu-
ció a la zona de davant Cal Santiago on darrerament 
s’hi tornava a estacionar vehicles; vam demanar una 
valoració de la Fira de Santa Llúcia i una valoració del 
funcionament del pavelló (també com es faria la con-
cessió del servei de manteniment i bar, que l’actual 
acaba al febrer; una valoració de l’any 2014 i el pla 
de treball 2015 per part de cada regidoria; l’estat de 
la revisió del Cadastre; i la situació del Consorci del 
Lluçanès i el reconeixement oficial comarcal.
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EL GRUP MUNICIPAL D’ERC US DESITJA 
MOLT BONES FESTES I UN FELIÇ 2015!


