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Un any a l’Ajuntament 
ERC fa resum de les principals accions dutes a terme durant el darrer any des de l’oposició. 

Actuar com oposició constructiva. Això és el que ens vam 

proposar ara fa poc més d’un any quan ERC tornàvem a 

tenir representació a l’Ajuntament. Les cares i rols dels 

regidors electes canviaven després de molts anys i era 

una bona oportunitat per a canviar les coses. 

Durant aquest darrer any, han estat diverses les reunions 

que hem mantingut tant amb CIU com AIPN, amb 

l’esperit de normalitzar la vida política al municipi. Tots 

ens presentàvem perquè ens estimem el poble i per 

avantposar l’interès general al davant de tot. 

Aquesta normalitat però no té perquè voler dir 

uniformitat, i s’ha de mostrar diversa quan les 

circumstàncies així ho marquen. En el ple, que és l’òrgan 

màxim de representació de l’Ajuntament, la gran majoria 

de vegades els diferents assumptes s’aproven per 

unanimitat dels nou regidors. És cert també que moltes 

d’aquestes votacions són simples mers tràmits 

administratius buits de contingut polític. 

Quan el tema a tractar requereix més voluntat d’entesa, 

aquesta unanimitat s’acostuma a trencar, sabent que no 

es té perquè dialogar amb els grups de l’oposició al 

tenir ja guanyada la votació per endavant.  

Canviar una majoria absoluta dels uns pels altres fa que 

tot i que amb cares diferents, s’acabi aplicant una 

política de ‘rodillo’. Ho lamentem i d’Esquerra 

Republicana continuarem treballant perquè no sigui 

així, però de la mateixa manera, continuarem sent crítics 

i votarem en contra a tot allò que creguem que no és bo 

pel poble. 

Som conscients de la representació que tenim però 

també som conscients que representem a més d’un 

centenar de veïns i veïnes que ens van fer confiança i 

que van votar-nos perquè creien que calia fer les coses 

diferents a tal com s’anaven fent fins llavors.  Estem 

segurs que no vam ser els únics a qui ens van votar per 

això. 

Resultats eleccions a Térmens  
Fins a tres vegades, hem estat cridats a les urnes durant aquest darrer any. 

Eleccions Parlament de Catalunya 
27/09/2015 
 
 

Eleccions Congrés Diputats 
20/12/2015 
 
 

Eleccions Congrés Diputats 
20/06/2016 
 
 



  

  

MOCIONS AMB EL NOSTRE VOT A FAVOR 

 

� Moció perquè l’Ajuntament demanés al Consell 

Comarcal no aplicar el fort increment de les taxes 

d’escombraries previst per l’ens comarcal 

presentada per ERC 

En data 18 de novembre de 2015, el grup d’Esquerra 

Republicana vam presentar aquesta moció davant 

l’augment proposat entre el 20 i el 38% de la taxa 

d’escombraries per part del Consell Comarcal, i al que  

més de la meitat de municipis de la comarca van 

mostrar-se contraris. Setze dels trenta municipis de la 

comarca no estaven conformes a la proposta del 

Consell Comarcal. 

En la moció s’entenia que havia d’haver-hi un augment 

per fer front a l’augment de despesa però no l’augment 

desmesurat proposat pel Consell Comarcal.  

La majoria absoluta de CIU va rebutjar la proposta 

avantposant els interessos de Consell Comarcal per 

davant dels de l’Ajuntament. 

 

� Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament 

de Catalunya  

La primera resolució que va aprovar el Parlament de 

Catalunya després de les eleccions del 27S defensava 

que es durien a terme diferents accions per la 

construcció d’un nou estat lliure.  

Per unanimitat dels nou regidors del consistori, es va 

aprovar el passat 18 de novembre de 2015 la moció de 

suport a aquesta resolució i a què el Parlament dugués 

a terme les accions que cregués oportunes per assolir-

ho. 

 

� Moció a favor de la resolució del conflicte veïnal 

de la urbanització voltants UA1 presentada pel grup 

AIPN 

En el propassat ple ordinari del 17 de juny de 2016, el 

Ple va debatre una moció en què s’instava a 

l’Ajuntament a crear una comissió de treball i a reunir-

se amb els veïns afectats per la urbanització del carrer 

del voltant de la UA1, després d’una sentència judicial 

que donava la raó als veïns respecte la urbanització del 

carrer.  

La moció, que únicament demanava reunir a les parts 

afectades (veïns i Ajuntament) en un període inferior 

als tres mesos va ser rebutjada amb 5 vots en contra 

(CIU) i 4 a favor (AIPN i ERC). 

El vot d’ERC va ser favorable a la moció ja que en ella 

l’únic que es demanava que Ajuntament i veïns 

s’asseguessin a parlar. 

� VOT EN CONTRA A L’ASSIGNACIÓ D’UN SOU 

A UNA REGIDORA DE L’EQUIP DE GOVERN 

El passat 27 d’abril, l’equip de govern de CIU va aprovar 

l’assignació d’un sou amb dedicació exclusiva a la 

regidora Ares Serra per un import mensual brut de 

1.458,85 €. D’aquests, la Generalitat en paga un part i 

l’Ajuntament es fa càrrec de la Seguretat Social, que 

representen aproximadament un 40% del total. 

Des d’Esquerra Republicana creiem que la retribució que 

ha de cobrar un càrrec electe ha d’anar lligada a les 

tasques que realitza i en el cas d’assignar el sou s’ha de 

saber els motius pels que s’assigna. 

Com que l’alcaldessa ja té sou com a presidenta del 

Consell Comarcal, entenem que en el cas que algú altre 

hagués de cobrar, aquest fos qui en segon lloc tingués 

més responsabilitats. És per això que en el Ple vam 

preguntar si es variava el cartipàs i si podríem tenir un 

detall de les tasques realitzades per la regidora de 

manera trimestral, en cada ple ordinari. 

L’alcaldessa va afirmar que el cartipàs i per tant les àrees 

de cada regidor no canviaven. De la mateixa manera, va 

acceptar la nostra proposta d’informar-nos sobre les 

tasques que duria a terme la regidora i va afegir, a més, 

que ens informaria també de les tasques dutes a terme 

per la resta de regidors de l’equip de govern. (Així figura 

a l’acta del Ple). 

El 17 de juny, en el següent ple ordinari, i veient que no 

es va donar la informació, el regidor d’ERC va preguntar 

sobre les tasques realitzades durant els dos darrers 

mesos que justificaven el sou. L’alcaldessa va negar-se a 

donar la informació, deixant clar que no compliria el que, 

ni encara no dos mesos enrere, s’havia compromès. Així 

va fer-ho constar també en acta. 

Aquesta va ser una resposta gens encertada al nostre 

parer, i és per això que des d’ERC insistirem en tornar a 

sol·licitar en els propers plens la informació de les 

tasques realitzades. 

 

� ABSTENCIÓ ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 

El 23 de desembre de 2015 va dur-se a terme la votació 

del pressupost per l’any 2016, que pujava a la quantitat 

d’1.558.694,24 €. 

El pressupost va aprovar-se amb els vots a favor de CIU i 

AIPN. Des d’ERC vam lamentar la nul·la predisposició a 

fer-nos partícips de l’elaboració d’aquests, i per tant el 

nostre vot no podia ser positiu.  

Tot i això, i amb bona predisposició, ens vam decantar 

per l’abstenció per tal que els pressupostos s’aprovessin 

sense cap vot en contra.  

 



  

  

A QUÈ MÉS HEM VOTAT A FAVOR? 

 

� Aprovació Reglament Orgànic Municipal i Cartipàs 

Municipal (03/07/15) 

 � Adhesió al Sistema d’Adquisició Centralitzada del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local (18/09/15) 

� Designació Festes Locals 2016 (18/09/15) 

� Aprovació ordenança fiscal i reglament llar d’infants 

municipal “Lo Carrilet” (09/10/15) 

� Adhesió al Pacte d’alcaldes (18/03/16) 

� Nomenament jutge de pau titular i substitut 

(18/03/16) 

� Atorgament de subvencions a entitats del poble 

(diversos plens). 

 
 
PRECS I PREGUNTES 

 

Prec per a què l’Ajuntament canviés la ubicació dels 

llocs electorals on fer els mítings per facilitar-ne 

l’accés a persones de mobilitat reduïda. Proposàvem el 

canvi de la Sala Blanca per la Sala d’Actes de 

l’Ajuntament o el Centre Cultural Sant Joan. Ple 

Ordinari 18/09/2015. Ens congratulem del canvi de lloc 

proposat en les eleccions que s’han anat duent des de 

llavors. 

Prec per a què l’Ajuntament utilitzés correctament 

l’escut municipal en cartells i documents diversos. 

Diversos documents, entre ells el cartell de la Festa 

Major de setembre incorporava un escut municipal 

incorrecte, que no s’ajustava a l’oficial de Térmens. Ple 

Ordinari 18/09/2015. Des de llavors, s’han donat encara 

casos de cartells amb l’escut municipal erroni. 

Prec per a què l’Ajuntament col·loqués una estació 

meteorològica al municipi que formés part de la 

xarxa oficial d’estacions meteorològiques, que servís 

per recollir dades oficials de pluviometria i 

temperatura. La ubicació d’una estació meteorològica 

oficial seria útil entre diversos motius per temes 

d’assegurances ja que recolliria de manera oficial 

quantitats de pluja o velocitat de vent en un moment 

determinat. Ple ordinari 18/03/2016 

Pregunta sobre si les càmeres instal·lades als 

diferents passos a nivell del municipi són propietat 

de l’Ajuntament o no. I en el cas que no ho fossin si qui 

les va instal·lar compleix la Llei de Protecció de Dades 

que han de complir totes les càmeres de seguretat que 

enregistren la via pública. Ple ordinari 18/03/2016 

 

DARRERS ACTES REALITZATS 
 

 
4a Festa de la independència. 1r Festival de  
Música Tradicional a la Noguera [04/09/2015] 
 

 
Miting Junts pel Sí. Acte electoral Eleccions al 
Parlament de Catalunya [18/09/2015] 
 

 
Participació en la Concentració davant de 
l’Ajuntament en contra de les imputacions pel 9N 
[13/10/2016] 
 

 
Tertúlia-vermut. Acte de campanya de les  
Eleccions al Congrés Espanyol [06/12/2015] 
 

 
Xerrada sobre el paper dels ajuntaments en la 

revalorització cadastral [06/06/2016] 

 



 

 

5a Festa per la 
independencia ` 

Térmens * 2 de setembre de 2016 

I a partir de les 10 de la nit... 

2n Festival de canco  
A partir de les 6 de la tarda, castell 
inflable per als més petits. 

A 2/4 de 7 de la tarda, hissada de 
l’estelada des de dalt del Centre 

Cultural Sant Joan 

A les 7 de la tarda, inauguració de 
l’exposició “Francesc MACIÀ”amb 

documents inèdits del Centre Català 

Republicà de Térmens de l’any 1931. 

A 2/4 de 9 del vespre, Xerrada-
col·loqui a càrrec de l’exjutge i actual 

senador d’ERC a Madrid, Santi Vidal. 

 

 

 

A 2/4 de 10, Llonganissada popular. 

Preu: 1 € (llesca de pa i llonganissa). I per 1 € 

més, es podrà adquirir el nou got de 

l’estelada, que dóna dret a beure tanta 

aigua i vi com es vulgui. 

tradicional de la Noguera 
´ 

´ 

Centre Cultural Sant Joan 

´ 


