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El passat 29 de març, el Ple de
l'Ajuntament de Térmens va aprovar
l'adhesió a l'Associació de Municipis per
la Independència, associació que agru-
pa diferents ens locals del país amb
l'objectiu de promoure un procés d'auto-
determinació de Catalunya.

El resultat tot i ser favorable va ser més 
just de l’esperat ja que només 4 regidors
del consistori van votar a favor de
l'adhesió: Casals i Sarret (AIPN-PM); i
Cañadell i Espinola (CIU). 

Tot i el resultat ajustat, des d'ERC ens 
felicitem pel resultat de la votació i es-
peronem a l’Ajuntament a que la moció 
no quedi en paper mullat i treballem tots 
plegats per l’assoliment de l’estat propi.

REDACCIÓ

esquerraTérmens
Segons els comptes presentats a la Sindicatura de Comptes l'octubre del 2011

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

Així doncs, les factures i obligacions que
s'han de pagar a pocs mesos vista
(509.872 €) són molt superiors als
ingressos i drets pendents de cobrar
(346.288 €). Analitzant aquestes dades,
tot fa preveure que el dèficit del consis-
tori continuï augmentant i els proveïdors 
tardin a cobrar per manca de diners 
líquids.

Una altra xifra a destacar dels comptes
aprovats és el fet que el saldo de dubtós
cobrament (54.262,13 €) sigui idèntic
tant el 2009 com el 2010, obviant
qualsevol tipus de consolidació d'aquest
deute. Tot i ser correcte no fer-ho, sí que 
és recomanable reconèixer com a pèr-
dua els deutes de més de 4 anys, ja que 
és un dret que l'Ajuntament difícilment 
acabarà cobrant.

Des d’ERC Térmens, creiem que ens 
trobem davant una situació econòmi-
ca força preocupant. I és que tot i no 
estar pràcticament endeutats amb 
caixes o bancs, la diferència exage-
rada entre despeses i ingressos fa 
preveure un futur encara pitjor, si no 
es prenen mesures assumibles, co-
herents i racionals.

Els comptes del 2010 aprovats pel ple de
l'Ajuntament i presentats a la Sindicatura
de Comptes ara fa sis mesos mostren un
resultat entre despeses i ingressos de
-368.566 €. Aquesta és la dada més
destacable dels darrers comptes pre-
sentats per l'Ajuntament de Térmens, en 
què els ingressos (1.710.771,46 €) van
ser molt inferiors a les despeses
(2.079.338,11 €).

Una de les causes d'aquesta variació 
entre pressupostat i executat rau en el 
fet que l'Ajuntament va fer quadrar els 
pressupostos del 2009 preveient obtenir
378.000 € de la venda de terrenys, en
plena crisi econòmica -sent finalment els
ingressos només de 4.000 €-. Els
ingressos no van arribar i les despeses 
van mantenir-se.

Una segona dada a destacar és la
diferència entre els diners que s'han de
cobrar a curt termini a l'Ajuntament i els
diners que s'han de pagar a curt termini
(actiu i passiu circulant). Aquesta diferèn-
cia és també negativa (-160.000 €).
Aquesta dada explica les tensions de tre-
soreria, o el que popularment explica si hi 
ha diners o no a la caixa.

TÉRMENS

Pots descarregar-te els comptes del 2010 a través del web d’ERC Térmens (www.esquerra.cat/termens)

L'Ajuntament va tancar el 2010 amb un
dèficit de més de 360.000 euros

Térmens ja és municipi
per la independència



Renovada l’executiva 
comarcal d'ERC a la 
Noguera

L'ANC de la Noguera ja
és una realitat

ERC demana a CIU 
que es planti davant 
l’estat i no retalli més

El passat 12 de febrer va tenir lloc el
congrés comarcal ordinari d'ERC a la
Noguera, en què va tenir lloc l'elecció de la
nova executiva comarcal encapçalada pel
militant d'Artesa de Segre, Moisès Martí.
Formen part, entre altres, de la nova execu-
tiva, els militants d'ERC-Térmens, Joaquim 
Grau i Jordi Oronich, que actuaran com a 
secretari d'imatge i comunicació i secretari 
de política parlamentària respectivament.

El passat 15 de març va tenir lloc a Ponts,
l'acte de constitució de l'Assemblea
Nacional Catalana a la Noguera, una 
organització unitària i transversal que 
treballa per la independència, formada 
per la societat civil catalana.

Des d’ERC-Térmens donem tot el nostre 
suport a les persones (cada cop són més) 
que diuen “no vull pagar” i es declaren in-
submises a la injustícia que suposa haver de 
pagar uns peatges que ja estan amortitzats. 
Volem recordar que el 48% dels ingressos 
de tots els peatges de l’estat es recapten 
als Països Catalans, fet que demostra, un 
cop més, que per Espanya els catalans som 
ciutadans de segona, i que només ens volen 
per pagar-los els seus capricis.

ERC Nacional

Actualitat

El grup d’ERC al Parlament va demanar al 

Govern de CIU que ‘es planti davant l’Estat i 

no davant del país i dels docents, i no retalli 

més’ en educació. ERC va dir que ‘cal que 

el Govern opti per la via de l’increment 

d’ingressos i no faci més retallades’.

Arran de l’anunci del govern de l’Estat que 

caldrà fer noves retallades en sanitat i edu-

cació equivalents a 10.000 milions d’euros 

Anna Simó va interpel·lar la consellera 

d’ensenyament sobre quina part de les retal-

lades que pretén imposar l’Estat espanyol a 

Catalunya -i que el portaveu del Govern va

quantificar en 1500 milions d’€-pertoquen al 

seu departament, i si pensa aplicar-les. 

Sobretot, però, va incidir en què les retalla-

des no suposessin un empitjorament de 

l’educació pública de qualitat.

ERC NogueraL'assemblea, de la qual en formen
part catalanes i catalans de diverses 
ideologies polítiques, estan treballant 
conjuntament amb l'Associació de 
Municipis per la Independència per tal 
dur a terme una consulta oficial sobre 
la independència de Catalunya a tots
els municipis del país d’aquí 2 anys. 
Des d'ERC Térmens, donem total 
suport a aquesta iniciativa i hi 
col·laborem estretament.

Ara també, ERC de la Noguera 

és a Facebook

és una publicació de la secció
local d'Esquerra Republicana de
Catalunya a Térmens

esquerraTérmens Esquerra-Térmens
25670 Térmens (Noguera)
termens@esquerra.org
www.esquerra.cat/termens

#novullpagar i #novullPagarAEspanya

El rei espanyol i els elefants africans

Cal recordar, a més, que quan algú es nega 
a pagar un peatge, el personal d’Abertis 
només pot anotar la matrícula –cosa que no 
té cap efecte- i, tot seguit, han de deixar-te 
marxar. És igual si el senyal lluminós de la 
concessionària està en verd o vermell. 
Aquest senyal no és un semàfor i només 
indica si s’ha pagat el peatge o no, i no està 
regulat pel Reglament de circulació. No et 
poden posar cap multa per no pagar, tant si 
passes el senyal en verd com en roig.

Joan Carles de Borbó, avi del jove Froilà, també 

afeccionat a les armes, va ser notícia fa uns dies 

per trencar-se pressumptament el maluc mentre 

estava caçant elefants a 30.000 euros la peça a 

Botswana. Cal recordar que no fa gaires anys, el rei 

espanyol ja va ser notícia per matar ossos russos 

que prèviament els havien emborratxat amb vodka.

Aquestes notícies no tindrien cap mena 

d’importància si no fos perquè el protagonista era 

fins no fa gaire president d’honor de l’associació 

animalista WWF a Espanya! 

Una incongruència més d’un personatge, que cal 

recordar ens costa més de 8 milions d’euros l’any.

ERC ofereix cobertura jurídica als possibles multats.


