
Moció per la dotació d’un ROM 
(Reglament Orgànic Municipal)
L’Objectiu del ROM és el 
de facilitar la convivència i 
l’organització de l’ajuntament 
de manera democràtica, tot 
proporcionant canals de 
relació entre administradors i 
administrats. El seu coneixement 
i aplicació és doncs d’interès per 
a polítics, funcionaris, entitats 
cíviques i, definitivament, per 
a tots els ciutadans. 

Malgrat ésser una normativa, 
la seva pretensió no és la de 
constrènyer, coartar o dificultar, 
ans al contrari, la de canalitzar 
amb fluïdesa el debat, decisió 
i gestió de l’Ajuntament, així 
com els drets que els ciutadans 
tenen envers el seu òrgan de 
l’Administració més proper.
La moció va ser rebutjada en 
Ple amb 7 vots en contra de 
JxCAT   i 3 a favor d’ERC

EsquerraAlbatarrec

@EAlbatarrecercalbatarrec@gmail.com

http://ercalbatarrec.esquerrarepublicana.cat/
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Bon Nadal i millor 
entrada d’any

Ara que s´apropen 
aquestes dates tan 
assenyalades, des del 
grup municipal d’ERC 
volem desitjar-vos 
unes bones festes i un  
millor any 2020.
Volem agrair de tot 
cor el suport que ens 
vàreu donar el passat 
26 de maig en les 
eleccions municipals i 
que ens van permetre 
obtenir 3 regidors.
 Aquests primers 7 mesos hem 
treballat fort per mostrar una 
altra manera de fer les coses, 
clara i concisa i que poc a poc va 
donant els seus  resultats.

Esperem poder seguir treballant 
plegats aquest nou any que 
començarà aviat i que puguem 
entre tots  assolir grans fites de 
futur.
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Un butlletí 
semestral
Volem explicar als veïns i 
veïnes d’Albatàrrec, què fem 
a l’ajuntament i en quines 
propostes estem treballant. 
Sempre amb total transparència i 
honestedat. 

ERC Albatàrrec
Butlletí semestral de 

notícies del grup municipal
d’Esquerra a l’ajuntament

d’Albatàrrec
Albatàrrec



El nostre primer butlletí

Estimats veïns i veïnes, des del 
grup municipal d’ERC Albatàrrec 
hem pensat que calia oferir una 
publicació que ens permetés 
explicar-vos les propostes i 
iniciatives que estem duent a 
terme. 

Ens plau presentar-vos aquesta 
primera publicació semestral 
que servirà per a que coneixeu 
la nostra tasca i tot el que hem

estat fent des de l’oposició, a 
l’ajuntament d’Albatàrrec.

Grup ERC Albatàrrec

«Volem explicar als veïns i 
veïnes d’Albatàrrec tot el que 
passa al nostre ajuntament 
i traslladar a la ciutadania 
la feina que fem el grup 
d’Esquerra Republicana>>

Us presentem el primer butlletí 
del grup municipal d’ERC Albatàrrec

Secció local d’ERC Albatàrrec

Des del grup municipal estem 
constituint la secció local d’ERC 
Albatàrrec que esperem posar en 
marxa a principis de l’any vinent. 
Aquesta secció local servirà com 
a eina per fer política i millorar 
la qualitat de vida del nostre 

municipi. Des d’allí organitzarem 
xerrades d’interès general, tallers 
i diferents activitats. 
També servirà també d’enllaç 

entre els veïns i el consistori per 
qualsevol consulta que vulgueu 
fer. Si en voleu formar part, poseu-
se en contacte amb nosaltres, 
sereu tots molt benvinguts. 

Treballem des de l’oposició per un poble millor



Moció per controlar les colònies 
de gats mitjançant el  CES
 Donat que els últims mesos s´ha 
accentuat la problemàtica amb les 
colònies de gats descontrolades 
i establertes en diferents punts 
del municipi vam proposar a 
l’ajuntament poder afrontar 
aquesta situació mitjançant la 
implantació del mètode CES 
(captura, esterilització, solta)
Aquesta moció va ser rebutjada 
en ple amb 6 vots en contra de 
JxCAT  , 1 abstenció de JxCAT   i 
3 vots a favor d’ERC.

 Moció per a què s’informi a la 
ciutadania quan se celebren els 
Plens i per a què es transmetin 
públicament
Creiem que els veïns i veïnes 
d’Albatàrrec han de ser 
coneixedors i partícips de les 
decisions que es prenen al 
consistori. Una de les formes 
per assabentar-vos dels Plens és 
informant de la seva convocatòria 
a traves de l’Ebando. També vam 
demanar que es retransmetessin 
els Plens en directe a través de 
les xarxes de l’ajuntament.
Aquestes mocions van ser 
rebutjades en Ple amb 7 vots 
en contra de JxCAT   i 3 a favor 
d´ERC.

Moció per la millora de la pagina 
web

La pagina web del nostre 
ajuntament no és el suficientment 
funcional per a la ciutadania 
d’Albatàrrec. Tampoc està 
correctament actualitzada ni 
s’adapta a les noves tecnologies 
i plataformes existents. 

Creiem que és indispensable 
actualitzar-la i donar-li 
continguts per tal que sigui útil 
per a tots nosaltres (agenda 
cultural, activitats, associacions, 
pressupostos, entre d´altres) 
Aquesta moció va ser rebutjada 
en Ple amb 7 vots en contra de 
JxCAT   i 3 vots a favor d´ERC

«La millor manera de fer política per demanar un canvi a l’equip 
de govern es mitjançant una moció. Ara us expliquem les que 
el nostre grup municipal ha presentat en els darrers mesos.»

Propostes de millora del municipi  
presentades en forma de moció


