
Els resultats de les darreres eleccions municipals van fer que ERC tornés a ser present al consistori municipal. Amb la 
finalitat de donar a conèixer als veïns i veïnes la nostra tasca dins de l'Ajuntament, al butlletí Esquerra Térmens, 
informarem tant del sentit del nostre vot en els diferents acords de Ple com de les diferents intervencions que hi duguem a
terme. Aprofitem també per a donar les gràcies a les 118 persones que ens van fer confiança el passat 24 de maig, esperant
que la nostra tasca a l'Ajuntament els faci sentir orgullosos del seu vot.

13/06/2015 · Ple extraordinari

1. Constitució del nou Ajuntament

Foto dels membres del consistori - X Legislatura (2015-19)

Els nou regidors escollits en les eleccions del 24 de maig 
van prometre el càrrec en el primer ple de legislatura. Dels 

nou, la regidora Montse Sarret (AIPN) i el regidor Jordi 
Oronich (ERC) van prometre el càrrec per imperatiu legal 
-una fórmula utilitzada per expressar que es promet el 
càrrec amb respecte a la Constitució Espanyola únicament 
perquè així ho marquen les lleis i no per voluntat pròpia.

Així mateix, el regidor d'ERC va ser l'únic, a més, que va 
afegir a la seva promesa, que treballaria per assolir la inde-
pendència de Catalunya, tal com recomanava l'Associació 
de Municipis per la Independència als càrrecs electes.

Cada grup polític va votar el seu cap de llista, cosa que va 
fer que la Concep Cañadell (CIU) sortís escollida alcaldessa.

Des d'ERC se li va desitjar sort i encerts així com mà estesa 
per tot allò que cregués necessari. 

Resultat de la votació:
Concep Cañadell: 5       Montse Sarret: 3        Jordi Oronich: 1

     

3/07/2015 · Ple extraordinari

1. Aprovació Reglament Orgànic i Cartipàs Municipal

Respecte el Reglament orgànic , les modificacions 
proposades respecte l'anterior van ser les següents:

CIU: La possibilitat que els regidors tinguessin tenir 
dedicació parcial o exclusiva per l'exercici del seu càrrec, i 
per tant, rebessin un sou (que subvenciona la Generalitat, 
excepte les despeses de S. Social, a càrrec de l'Ajuntament).

ERC: La possibilitat que les notificacions als regidors de 
convocatòria de ple es poguessin fer via correu electrònic, 
per tal d'agilitzar tràmits i racionalitzar l'administració.

Respecte el cartipàs municipal , el grup de govern ens va 
informar de les diferents àrees i regidories que assumirien 
els cinc regidors del grup de Convergència i Unió.

Des d'ERC, trobem legítim que un regidor pugui tenir 
dedicació parcial o exclusiva -així ho marca la llei- i és per 
aquest motiu que el nostre vot va ser favorable. La 
legitimitat, però, la determinarà la feina que duran a terme 
els regidors durant l'exercici del seu càrrec i si el sou es 
correspon al treball realitzat.

Pel que fa al cartipàs municipal, des d'un bon principi, el 
grup de CIU ens va deixar clar que l'equip de govern el 
formarien els seus cinc regidors i que la resta de regidors 
passaríem a formar part de l'oposició. Una decisió del tot 
també lícita (el grup de Convergència i Unió disposa de la 
majoria absoluta) que des de l'oposició, ERC respectem.

Resultat de la votació:
A favor: 6   En contra: 2 
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18/09/2015 · Ple ordinari
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior.
2. Comunicació dels informes i decrets d'alcaldia.
3. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
4. Determinació festes locals 2016
5. Adhesió tarifa plana SGAE
6. Acceptació cessió terrenys
7. Subvencions
8. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
Després d'un apassionant debat entre CIU i AIPN sobre el 
sentit del vot en l'anterior ple, l'acta va aprovar-se per 
unanimitat. 

Els punts 3, 4, 6 i 7 van aprovar-se per unanimitat.

5. Adhesió tarifa plana SGAE
Aquesta adhesió suposarà pagar una quota fixa cada any a
la Societat General d'Autors i Editors, pels actes que es 
duran a terme al municipi. 

No obstant, des d'ERC, creiem que aquest import més que 
una tarifa plana és una quota mínima, ja que la tarifa plana 
no inclou moltes de les activitats que es duen a terme al 
municipi com poden ser les representacions de teatre, 
festes o concerts que es cobri entrada, cercavil·les en què 
les xarangues cobrin o les ballades de sardanes, que 
hauran de continuar pagant-se a banda.

Independentment que creguem que l'impost revolucionari 
que cobra l'SGAE als ajuntaments i molts professionals és 
del tot immoral, creiem que des de l'Ajuntament no hem de 

fer-los el joc i ni assegurar-los una quota fixa a cobrar cada 
any, independentment de les activitats que es dugui o no a 
terme al poble.

Resultat de la votació:
A favor: 8 En contra: 1 

8. Precs i preguntes
Al tractar-se d'un ple ordinari, tant els regidors com el 
públic té dret a formular precs i preguntes a l'equip de 
govern. 

El regidor d'ERC va formular dos precs i una pregunta.

Prec 1: Es va demanar a l'equip de govern que de cara a 
properes eleccions, marqui un espai diferent a la Sala 
Blanca del Pavelló Poliesportiu per dur a terme mítings i 
actes de campanya. El motiu és la impossibiltiat per 
accedir-hi amb cadira de rodes o carrets de bebè. Se'ls va 
proposar la Sala d'Actes de l'Ajuntament o el Centre 
Cultural Sant Joan com a espais que tenen millor 
accessibilitat.

Prec 2: El fet que en els cartells de Festa Major, l'escut de 
l'Ajuntament que hi apareixia no era el correcte, es va 
demanar a l'equip de govern que vetlli per utilitzar l'escut 
correcte en tot allò que publiciti l'Ajuntament.

Pregunta: Es va preguntar si des de l'equip de govern es 
tenia previst substituir temporalment la baixa per 
maternitat de la Gema Saluy (administrativa de 
l'Ajuntament) i en cas afirmatiu, quin procés de selecció es 
duria a terme. Se'ns va respondre que no tenien previst 
contractar a ningú per suplir la baixa i que la feina la 
repartirien entre els treballadors actuals.

9/10/2015 · Ple extraordinari
1. Aprovació compte general 2014
2. Aprovació provisional ordenança fiscal núm. 27 
reguladora de la taxa de llar d'infants «Lo Carrilet».
3. Aprovació inicial modificació reglament del servei 
de la llar d'infants municipal «Lo Carrilet».

1. Aprovació compte general 2014
Després d'haver participat a la comissió de comptes on 
se'ns va explicar l'estat econòmic actual del consistori i atès
que no es va presentar cap al·legació al respecte, es va 
passar a votació l'aprovació. Des d'ERC vam comunicar que 
tot i trobar correctes els comptes, ens abstindriem a 
l'aprovació dels comptes del 2014, pel fet que a l'any 2014 
no formàvem part del consistori i per tant, desconeixíem si 
s'ajustaven a les previsions realitzades.

Resultat de la votació:
A favor: 5 Abstenció: 1

2. Aprovació provisional ordenança fiscal núm. 27 
reguladora de la taxa de llar d'infants «Lo Carrilet».
La proposta per part de l'equip de govern era augmentar la
quota mensual del servei passant de 105 a 120 euros cada 
mes. Entenent com a raonable l'augment, vam votar-hi 
favorablement. L'augment va aprovar-se per unanimitat.

3. Aprovació inicial modificació reglament del servei 
de la llar d'infants municipal «Lo Carrilet».
Les principals modificacions consistien en la supressió del 
servei de menjador per part de l'Ajuntament i la no 
prestació del servei de guarderia durant els mesos de juliol 
i agost. Des d'ERC vam preguntar sobre la situació laboral 
de les treballadores durant els mesos d'estiu, per tal que no
se'ls rescindís la seva relació contractual amb l'Ajuntament. 
Des de l'equip de govern se'ns va respondre que no es 
modificava la relació contractual i que els canvis proposats 
havien estat consensuats amb els pares dels alumnes. 
Entenent, per tant, que les modificacions havien estat 
consensuades amb els principals afectats, el nostre vot va 
ser també favorable. La modificació va aprovar-se per 
unanimitat.


