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Augment d’un 25% 
del rebut de la 
brossa
Instaŀlaran nous contenidors el darrer 
trimestre de l’any, malgrat que els veïns 
paguem per aquest servei des de principis 
d’any.
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Suspès el ple extraordi·
nari per l’aprovació del pla 
urbanístic

El passat divendres 
3 d’agost estava pre-
vist celebrar-se un 
ple extraordinari, on 
un dels punts de l’or-
dre del dia era l’apro-
vació inicial del Pla 
d’Ordenació Urba-
nística Municipal 
(POUM). Un Pla que 
no ha comptat amb 
un procés de parti-
cipació previ dels 
veïns i veïnes del 
municipi i que ha 
d’aprovar-se per 
majoria absolu-
ta del consisto-
ri (cinc dels nous 
regidors que for-
men legalment el 
Ple). 

Una majoria absoluta di-
fícil que es pogués aconseguir ja 
que d’una banda, el més probable 
era que l’equip de govern comptés 

amb únicament quatre vots, tal com 
s’ha donat en nombroses votacions 
durant aquesta legislatura; i de l’al-
tra que no estava assegurat cap vot 
afirmatiu dels grups de l’oposició ja 
que únicament s’ha dut a terme una 
reunió en què se’ns va presentar una 
proposta ja ferma de l’equip de go-
vern.

El motiu oficial de la suspensió 
del ple va ser per motius personals.

Aprovada la moció a favor del col·
lectiu LGTBI
El passat 30 de juny, per unanimi-
tat del Ple, va aprovar-se la moció 
presentada pel grup d’Esquerra Re-
publicana a favor del col·lectiu de 
LGTBI. La moció tenia com a objec-
tiu tant fer visible el suport de l’Ajun-
tament a aquest col·lectiu com de 
desplegar i aplicar la Llei 11/2014 per 
garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexu-
als i per eradicar l’homofòbia, la bifò-
bia i la transfòbia al nostre municipi. 

Resum de les notícies més destacades del 
nostre consistori els darrers mesos

El passat 4 de maig vam celebrar 
un ple amb un únic punt de l’ordre 
del dia, que era el que l’Ajuntament 
pogués sol·licitar una compensació 
econòmica a la Generalitat per tal 
de sufragar part del sou d’un dels 
regidors de l’equip de govern amb 
dedicació exclusiva, el Vicenç Pas-
cual. El nostre vot, per tercer any 
consecutiu va ser en contra al no 
estar justificades ni les tasques ni 
les funcions que van lligades amb 
el sou.

El sou rebut és el 
màxim possible que 
correspon al tram 
d’habitants en què es 
troba Térmens. 

Una retribució de 
1.458,81 € bruts cada 
mes, dels quals l’Ajun-
tament es fa càrrec de 
les despeses de segure-
tat social.

Vot en contra al sou de dedicació exclusiva 
per un regidor de l’equip de govern
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Pujada inesperada d’impostos amb 
l’augment d’un 25% del rebut de la brossa
En el darrer ple de modificació d’ordenances i taxes, l’equip de govern va aprovar 
entre d’altres l’augment de prop del 25% la taxa de recollida d’escombraries. 

Aquesta taxa és conseqüència del preu que el Consell Co-
marcal cobra als ajuntaments per la recollida i tractament 
dels residus. En aquest cas, l’augment és conseqüèn-
cia d’un concurs que va guanyar FCC per implantar un 
nou sistema de recollida d’illes amb menys contenidors 
al municipi i que s’implantarà el darrer trimestre de l’any, 
malgrat que els veïns paguem per aquest servei des de 
principis d’any. Un nou sistema, a més, que s’allunya del 
sistema òptim de reciclatge, com seria el porta a porta 
que reduiria tant el nombre de residus com el cost de la 
gestió d’aquests.

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar 
els residus, prèviament separats a casa, al servei munici-
pal de recollida davant de la porta de casa. És un model 
de recollida selectiva dels residus que es fonamenta en el 
fet que els ciutadans separen les diferents fraccions dels 
residus a casa, però en lloc de dipositar-les en uns con-
tenidors que romanen permanentment a la via pública, 
les diverses fraccions es recullen directament a la porta 
de casa.

ERC Térmens apostem per la recollida Porta a Porta



 

19.00h | Hissada de l’estelada al Centre 
Cultural Sant Joan i obertura de 
l’exposició “Lluites compartides”.  

19.15h | Espectacle de màgia per als 
petits i no tant petits amb el Mag Carty. 

20.15h | Taula rodona - Inauguració de 
l’exposició “Lluites compartides” i 
posterior taula rodona amb Jordi 
Orobitg (exdiputat d’ERC al Parlament 
de Catalunya d’origen termení); i Marta 
Vilalta (portaveu d’Esquerra 
Republicana). 

21.00h | Descoberta del mural “Llibertat”  

21.15h | Llonganissada popular. Preu 2 € 
(llesca de pa amb llonganissa i got de 
l’estelada, que dona dret a beure tanta 
aigua i vi com es vulgui. 

22.15h | 4a edició del Festival de música tradicional de la Noguera amb  
Santi i Quim i Lo Martí de Térmens. 


