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Vot favorable al pressupost municipal 
Després que l’equip de govern es comprometés a incorporar tres esmenes proposades per ERC 

 El passat divendres 17 de febrer va celebrar-se 
un ple extraordinari en què un dels punts de 
l’ordre del dia era el de l’aprovació, si s’esqueia 
dels pressuposts municipals per aquest 2017. 
 
El pressupost municipal per enguany puja prop 
del milió i mig d’euros i d’aquests, des del grup 
d’ERC vam presentar unes propostes de 
modificacions per valor de 12.480 €. Aquest 
import representa menys d’un 0,8% del total del 
pressupost. 
 
Les esmenes que vam presentar no eren més 
que tres petites incorporacions que vam decidir 
presentar després de rebre diverses propostes 
per part de veïns del municipi.  
 
Som conscients de la força que tenim davant un 
govern amb majoria absoluta i és per això que 
vam decidir limitar-nos a una xifra per sota de 
l’1% per tal que fos més assumible per part de 
l’equip de govern. 
 
Les tres incorporacions al pressupost es 
refereixen als àmbits d’accessibilitat, 
manteniment del patrimoni i accés a noves 
tecnologies. 
 
Pel que fa a l’accessibilitat, i representant la part 
més important de les nostres esmenes creiem 
del tot necessari i urgent habilitar lavabos per a 
persones amb mobilitat reduïda en les principals 
instal·lacions municipals. Així mateix, i donat que 
en aquestes instal·lacions, es duen a terme un 
gran nombre d’activitats per a un públic infantil, 
creiem del tot necessari canviadors per a bebès 
en els serveis. 
 
La reparació del rellotge del campanar és una 
d’aquelles coses que tot i no costar 
excessivament diners serveix per donar una 
bona imatge o no del municipi. El rellotge porta 
més de sis anys espatllat. 
 

 

 

 

En darrer terme, i amb la voluntat de continuar 
fent que Térmens sigui un poble referència en el 
món de les noves tecnologies, vam creure oportú 
dotar els principals equipaments municipals 
d’accés wifi a internet. Un accés lliure que podrien 
utilitzar tant els usuaris de les instal·lacions com 
els diferents organitzadors d’activitats que 
necessitin accés a la xarxa. 
 
Des de CIU es van comprometre a estudiar cada 
una de les nostres propostes i és per aquest 
motiu, i amb voluntat de ser una oposició 
constructiva, el nostre vot a ser favorable, confiant 
que aquestes tres incorporacions als 
pressupostos siguin dutes a terme aquest 2017. 
 

 



 

  

VOT EN CONTRA A L’ASSIGNACIÓ D’UN 
SOU PER DEDICACIÓ EXCLUSIVA AL 
REGIDOR VICENT PASCUAL 
 
Un altre dels punts del passat ple de febrer va 
ser l’aprovació del règim de dedicació i 
retribucions de membre de la corporació. 
 
El passat mes d’abril de 2016 l’equip de govern 
va aprovar una retribució de 17.505,72 euros 
bruts l’any (1.458,81 euros al mes), per una 
dedicació exclusiva a la regidora Ares Serra.  
 
Ja llavors vam manifestar el nostre vot negatiu 
ja que no trobàvem justificada la dedicació. Tot 
i que l’alcaldessa en un principi es va 
comprometre a facilitar les tasques dutes a 
terme, reiteradament s’ha negat a facilitar 
aquesta informació, per la qual cosa deu 
mesos després encara no hem pogut saber 
quines tasques ha estat realitzant la regidora 
Ares Serra a l’Ajuntament. 
 
Ara, la proposta per aquet 2017, des de l’equip 
de govern era canviar de regidor amb dedicació 
exclusiva (per motius personals de l’Ares Serra) 
i assignar la dedicació al 100% amb el 
conseqüent sou, al Vicent Pascual. 
 
Part d’aquest sou ve subvencionat per la 
Generalitat, sent l’Ajuntament qui es fa càrrec 
de les despeses de Seguretat Social, que 
ronden els 6.000 € l’any. 
 
A diferència d’ara fa prop d’un any, aquest cop 
l’alcaldessa ja va manifestar des d’un bon 
principi que no tenia intenció d’informar-nos de 
les tasques que duria a terme el regidor ja que 
tot es fa entre tots, cosa que encara justifica 
menys la necessitat de tenir regidors a 
dedicació exclusiva a l’Ajuntament. 
 
Des d’Esquerra Republicana critiquem 
enèrgicament aquesta assignació d’un sou a un 
membre del consistori sense que es pugui 
justificar ni les hores en què és present a 
l’ajuntament ni cap tipus de tasca que hi 
realitza.  
 
En una època en què es demana la màxima 
transparència a les institucions i els seus 
representants, ens trobem amb un secretisme i 
unes actuacions per part de l’equip de govern 
que no ajuda precisament a apropar 
l’ajuntament als veïns quan no podem saber 
per quin motiu s’assigna un sou de, recordem, 
més de 1.400 € bruts cada mes. 

VOT EN CONTRA A L’ADHESIÓ DEL 
CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL 
PER LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA DE LA 
BROSSA. 
 

En aquest propassat ple, un altre dels punts que 
va posar-se a debat va ser l’adhesió al conveni 
per part de l’Ajuntament amb el Consell 
Comarcal per la gestió de recollida de la brossa. 
 
Una adhesió al conveni que va comptar amb els 
vots a favor de CIU (4) i d’AIPN (3) i que acabarà 
comportant d’una banda, un nou sistema de 
recollida al municipi basat en illes de contenidors 
i de l’altra, un cop es faci la licitació del concurs 
un augment notable del rebut de la brossa. 
 

El nou sistema de recollida, que es presenta com 
una solució al foment del reciclatge s’ha  decidit 
per davant d’altres sistemes molt més eficaços 
pel que fa a taxes de reciclatge com és el porta a 
porta i on a comarques similars a la nostra, com 
el Pallars Sobirà o Osona es duu a terme amb 
un notable èxit. 
 
Des del Consell Comarcal (i des de l’Ajuntament, 
amb l’adhesió al conveni) s’ha optat per un 
sistema on el municipi disposarà d’unes 11 illes 
de contenidors repartides per tot el municipi on 
els veïns hi trobarem cinc tipus diferents de 
contenidors.  Això comportarà molts menys 
contenidors repartits pel municipi ja que els 
nous seran més grans. 
 
Esquerra Republicana vam votar negativament a 
aquest nou conveni d’una banda per la vigència 
desmesurada d’aquest (12 anys) que hipotecarà 
la gestió de residus que puguin fer l’Ajuntament 
durant tres legislatures; i de l’altra, l’augment del 
rebut d’escombraries que el proper 2018 ens 
trobarem els veïns del municipi sense que 
aquest serveixi per implementar un sistema 
òptim de reciclatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema d’illes de contenidors similars a les que es posaran 
a Térmens properament. 


