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2 XXXXXXXX 2017Continuem treballant per Alguaire, 
també des de l’oposició

Benvolguts veïns i 
veïnes d’Alguaire,
Passats 6 mesos des de la constitució del nou 
Ajuntament, hem trobat oportú fer aquesta 
publicació, tot aprofitant per desitjar-vos bones 
festes.
Primer volem agrair a les 557 persones que el dia 
26 de maig, amb el vostre vot, vàreu fer confiança 
a la nostra candidatura. Van ser els millors 
resultats d’ERC en unes eleccions municipals.  
Amb aquesta força que ens heu donat, hem 
passat de 2 a 4 regidors/es, doblant la nostra 
representació a l’Ajuntament i ho interpretem 
com que es va apostar pel què plantejàvem 
en el nostre projecte: Una oportunitat de fer 
política, oberta, propera i participativa. Amb 
un programa electoral sincer, assumible i 
en positiu, amb les persones al centre de la 
governança i de les polítiques ciutadanes. Fet 
amb la gent i donant veu a la gent. 
Tot i els bons resultats, no n’hi havia prou per 
governar i vam intentar buscar un pacte. La nostra 
voluntat de pacte hi era, perquè el diàleg i el 
consens, els portem a l’ADN. Una voluntat sincera 
i honesta d’entendre’ns, de buscar punts en comú 
i de predisposició a negociar. Malauradament la 

correlació de forces a l’Ajuntament d’Alguaire és 
una altra, que farà que ERC sigui a l’oposició.
Nosaltres hi serem igual, mantenint-nos fidels al 
nostre lema: “Construint en positiu”. Per això, 
farem una oposició constructiva, predisposada, 
de no posar pals a les rodes, però exigent i 
compromesa, on en els projectes comuns per 
millorar Alguaire, sempre ens hi trobaran.
Tot i tocar-nos ser a l’oposició, lluny de 
desencantar-nos o lamentar-nos, ens sentim 
reforçats i agraïts pel suport electoral rebut 
i mantenim el nostre entusiasme, energia i 
compromís amb Alguaire. 
El grup d’ERC ha plantat cara i el grup d’ERC 
hi serem. Persones positives, optimistes 
i motivades. Amb capacitat de gestió i 
determinades a treballar per la gent i Alguaire. 
Que compartim els valors republicans de 
l’honestedat i la transparència. Persones que 
posem els interessos coŀlectius davant dels 
individuals o personals. Gent que coŀlabora en 
associacions i participa del poble i del què s’hi 
organitza i sobretot gent compromesa amb 
Alguaire, la República i el país. 
Aquí serem pel què convingui, com sempre!
 #Construintenpositiu    #ActivemAlguaire



3XXXXXXXXX 2017Fem balanç de la feina feta, també de les 
nostres propostes a l’Ajuntament 
Grup municipal d’ERC a l’Ajuntament

Per nosaltres és un orgull ser regidors 
i regidores de l’Ajuntament d’Alguaire, 
representar al nostre estimat poble 
i ho assumim amb responsabilitat, 
humilitat, honradesa i dignitat.
Tot i el nostre paper com a grup a 
l’oposició, no renunciem a fer política, 
a presentar propostes, esmenes, 
projectes i iniciatives. Volem ser un 
equip d’IMPULS, per condicionar 
positivament l’acció de govern i fer-
ne un seguiment detallat. 
Us animem a participar del nostre 
projecte i estem a la vostra disposició 
pels suggeriments i consultes que 
pugueu tenir. No dubteu en contactar 
amb nosaltres.

Moció en defensa d’uns preus justos per a la 
pagesia i, en especial, per la fruita dolça (i de 
pinyol)  
El sector agrari és un dels principals motors de 
desenvolupament dels nostres territoris, per això 
s’insta al govern de l’estat a establir ajudes pels 
productors de fruita dolça, a adequar la fiscalitat 
i tributs que graven l’activitat del sector agrari i 
establir ajudes per promoure el desenvolupament 
econòmic del sector fruiter. 

Moció de suport a la candidatura de la sardana 
a la llista representativa del patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat, de la UNESCO.  
Davant la iniciativa de la Confederació Sardanista 
de promoure que la sardana sigui reconeguda 
per la UNESCO, i atenent que la sardana és una 
tradició arrelada a Alguaire, gràcies a la promoció 
i ensenyament que en fan els Amics de la Sardana, 

i que encarna els valors de comunitat, de cohesió 
i d’igualtat, sent símbol de la identitat catalana, 
el nostre grup va presentar la moció de suport, 
aprovada per unanimitat del Ple.

Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la 
iniciativa política al Parlament de Catalunya.  
La censura que el Govern espanyol (mitjançant 
el Tribunal Constitucional) pretén imposar al 
Parlament Català constitueix una vulneració 
inacceptable de l’autonomia parlamentària i del 
dret a la representació política dels diputats i 
les diputades, els quals tenen dret a exercir la 
llibertat d’expressió i la iniciativa política sense 
coaccions de cap tipus. Reivindiquem el dret que 
al Parlament de Catalunya (i a tot arreu) s’ha de 
poder parlar de tot i expressar totes les opinions, 
no només aquelles que agradin als poders de 
l’Estat.  

Mocions presentades pel grup municipal ERC Alguaire
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Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.

Si creus la teva veritat
llença-la al vent 

i que s’arbori com la flama.
Parla ben clar, que el mot és teu!

’Endavant’ de Joana Raspall

Al servei del poble. 

Amb la dedicació de sempre. 

Amb més força que mai!

Bones Festes

Proposta 1: Constitució de la Regidoria d’Igualtat
Al Ple de 27 de juny de 2019  s’establia, entre altres, 
l’organització del cartipàs municipal amb la distribució de 
les diferents àrees de gestió municipal, regidories i el seu  
funcionament i responsables. El nostre grup va fer una 
aportació en referència a la constitució d’una Regidoria 
d’Igualtat. 
Des del març de 2019, l’Ajuntament d’Alguaire compta amb 
un Pla d’Igualtat que es va aprovar per unanimitat a l’anterior 
legislatura. Al pla d’acció que s’hi recull pel període 2019-
2023, s’estableix un compromís amb la igualtat que suposa 
posar en marxa una sèrie d’accions i objectius. Un d’aquests 
és la creació d’una Regidoria d’Igualtat per incorporar la 
perspectiva de gènere en les polítiques municipals.  Al nou cartipàs proposat per l’actual equip de 
govern, no es contempla aquesta regidoria, i el nostre grup va posar  de manifest que s’hauria de 
constituir atenent els acords presos en un Ple municipal. 
A data de publicació d’aquest butlletí, encara no s’ha constituït.

Proposta 2: Bonificació a l’impost de vehicles
Al Ple de setembre, un dels punts de l’ordre del dia era la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 3 Impost de vehicles de tracció mecànica, per 
incorporar una bonificació pels vehicles de més de 30 anys.  Atenent que 
l’equip de govern modificava l’ordenança, el nostre grup va proposar que 
s’estudiés la possibilitat d’establir algun tipus de benefici fiscal per raons 
mediambientals, incorporant una bonificació pels vehicles elèctrics i 
hídrids en funció de la seva incidència al medi ambient.  Agraïm a l’equip 
de govern, l’estudi de les nostres propostes i que s’incorporin al redactat de l’ordenança.
 “Article 4. Exempcions i bonificacions (...) c)Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero 
emissions o com a ECO segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció 
de les seves emissions, gaudiran d’una bonificació del 50% per un termini de 4 anys des de la seva 
matriculació.(...)”


