
Cartipàs   proposat per l'equip de govern  :

REGIDORIES
Governació i Promoció Econòmica: Carles Pascual Pascual (CiU)

Serveis Municipals, Medi Ambient i Agricultura: Josep Castelló Solà (CiU)

Cultura: Raül Palacios Bover (CiU)

Joventut i Polítiques d'Igualtat: Núria Franquesa Sanahuja (CiU)

Ensenyament, Participació Ciutadana i Pobles: Gabriel Lacambra Garcia (CiU)

Sanitat i Salut, Immigració, Centre Obert i La Solana: Josefina Bernades Garcia (CiU)

Urbanisme: Martí Pijuan Riera (CiU)

Finances, Secretaria General, Recursos Humans, Comunicació i FiraTàrrega: Rosa Maria Perelló 
Escoda (CiU). Dins aquesta mateixa àrea es tractarà l'aplicació de la llei de transparència.

Benestar Social: Noèlia Soto Gonzàlez (PSC)

Esports: Silveri Caro Cabrera (PSC)

OBJECCIONS DE LA CUP AL CARTIPÀS PROPOSAT: 
La proposta de cartipàs de l'equip de govern ens sembla poc operativa i coherent per la 
fragmentació i la desconnexió que presenta entre les diferents àrees d'actuació municipal:

Cultura
El fet que Fira Tàrrega estigui separada i aïllada de Cultura deixa entreveure que el projecte 
de Fira que es proposa des de l'Ajuntament no inclou els conceptes de cultura participativa 
ni cultura popular.

El fet d'estar agrupada amb recursos humans, finances i comunicació, enlloc  d'associar-la 
amb cultura ens fa sospitar que continuarà estant més assimilada al concepte “mercat de 
programadors” que  a l'esperit fundacional de la Fira de la “cultura des del carrer”.

Participació
En el cartipàs no queda clar des de quina regidoria s'abordarà la transparència. Nosaltres 
entenem que la transparència és inseparable de la participació, i que, per tant, hauria 
d'aparèixer de manera explícita com a funció de la regidoria de participació. 

Serveis Socials
Aquests serveis estan repartits en tres regidories diferents: 
- Sanitat i Salut, Immigració, Centre Obert i La Solana: Josefina Bernades Garcia (CiU)
- Joventut i Polítiques d'Igualtat: Núria Franquesa Sanahuja (CiU)
- Benestar Social: Noèlia Soto Gonzàlez (PSC)

Això evidencia que s'han creat regidories on ha primat la visibilitat d'una intenció política de 
cara a la galeria, per sobre de la seva operativitat i la realitat dels seus continguts. No s'entén 



una regidoria de Benestar social que no inclogui immigració, ni igualtat, ni joventut. En 
aquest sentit Joventut i polítiques d'igualtat és una regidoria que, deslligada de benestar 
social és conceptualment buida. 

D'altra banda, la “discriminació positiva” que suposa mencionar al col·lectiu immigrant en 
una regidoria juntament amb: sanitat, Centre Obert i La Solana, ens porta a pensar en una 
política de maquillatge institucional per  amagar les evidents mancances del govern, 
atorgant-los una regidoria per publicitar intencions i amagar la manca d'idees. Creiem que 
seria més adequat tractar el tema de la immigració des de les polítiques d'igualtat.

També observem un oblit de la importància cabdal del problema de l'habitatge a la nostra 
ciutat. Aquest no ha estat inclòs de manera explícita  en cap regidoria, ni figura entre les 
funcions delegades als regidors, més enllà de l'Oficina Local d'Habitatge, que és una pura 
delegació de la Generalitat, sense cap atribució relacionada amb l'emergència habitacional. 

Pobles
No entenem les atribucions que fan referència a “pobles” dins la regidoria de :
- Ensenyament, Participació Ciutadana i Pobles: Gabriel Lacambra Garcia (CiU)

Creiem que els pobles, certament, han de participar més activament en el govern de la 
ciutat, però també estan vinculats a totes les altres regidories. En aquest sentit, nosaltres 
hauríem apostat per una regidoria d'Urbanisme, territori i medi ambient per vetllar per una 
integració real i correcta dels pobles del municipi, per una ordenació urbanística que integri 
l'espai rural, al servei dels ciutadans, i que no només respecti el medi ambient, sinó que posi 
en valor el nostre entorn.

Pel que fa a les comissions informatives:
No entenem per què la Comissió de seguiment del contracte de gestió de la piscina coberta 
queda fora de les comissions especials, on l'oposició hi tenim representació, i en canvi se'ns 
presenta misteriosament com un punt apart, inclòs dins el bloc d'atribucions de l'alcaldia NO 
sotmeses a vot ni control del Ple. 

D'altra banda, creiem que haurien d'existir comissions     de     seguiment     d'altres     serveis   
externalitzats, apart de l'aigua, com el servei de bus urbà i el pàrquing de l'Avinguda 
Catalunya i les zones blaves d'aparcament. 

També creiem que caldria obrir a la ciutadania algunes comissions informatives amb una 
certa periodicitat, per començar a posar en pràctica la transparència.

CONCLUSIÓ
Es constata doncs una gran fragmentació temàtica, desconnectant afers i problemàtiques que 
entre elles tenen relacions directes evidents i molt importants. La distribució de regidories 
no té un sentit lògic ni funcional, i és totalment contrària i oposada a les nostres propostes 
programàtiques  i que tenen com a eix principal la coordinació de les diferents àrees i la 
transversalitat de temes cabdals com per exemple la participació ciutadana o la potenciació 
d'uns serveis socials àgils i eficaços. D'altra banda, l'oblit de la transparència i el de 
l'emergència social que ha suposat i suposa la manca d'habitatge digne i els desnonaments, 
continua evidenciant-se amb  l'oblit del tema de l'habitatge en les diferents regidories 



proposades.

Per tot això votem en contra de la proposta de cartipàs municipal

OBJECCIONS DE LA CUP A LA PROPOSTA DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS 
I ASSISTÈNCIES

Privilegis i distincions:

La Candidatura d’Unitat Popular de Tàrrega volem expressar algunes consideracions sobre aspectes 
institucionals que creiem que cal canviar o eliminar. 

En primer lloc, volem retornar els pins oficials que vam rebre el dia del Ple d’investidura, el 13 de 
juny, atès que, després d’haver-ho sol·licitat, sabem que tenen un preu de 92,26 euros cadascun. 
Així mateix, renunciem a les veneres que s’han de fer, com és tradicional, per a cada nou regidor 
municipal, tant perquè tenen un cost de 181,81 euros cadascuna com perquè suposen una despesa 
que serveix per engalanar la persona i que és un objecte que queda per a ús exclusiu del regidor. No 
entenem que el nou consistori tingui una despesa de 2.917 euros en pins i veneres per a nous 
regidors. És el cost total d’enguany, ja que alguns regidors ja en tenien perquè repeteixen en el 
càrrec i alguns dels pins els tenia l’Ajuntament en estoc.

Els pins i les veneres dels tres regidors de la CUP tenen una despesa per a l’Ajuntament de 822,21 
euros. Els pins són nous i intactes i les veneres esperem que siguin un futur estalvi. Tot plegat, 
demanem que serveixi per a dur a terme petites millores en polítiques socials i per a eliminar unes 
despeses innecessàries per protocol·làries i distintives dels càrrecs electes. 

En segon lloc, renunciem a les tres targetes d’aparcament del pàrquing de l’avinguda de 
Catalunya que ens podrien correspondre perquè entenem que per assistir a l’Ajuntament existeix 
suficient aparcament gratuït a menys de cinc minuts de la casa consistorial. Sabem que aquestes 
targetes no suposen cap cost directe per a l’Ajuntament però tot i així, havent-hi una alternativa en 
places de pàrquing, creiem que no és justificat de fer-les servir. No hi ha manera de comprovar quan 
es fan servir per a ús públic (o sigui, per assistir a l’ajuntament) o per a ús particular (o sigui, per 
qüestions personals).
A més, plantegem que s’eliminin tres de les quatre places d’aparcament de davant de l’ajuntament 
(damunt de la vorera de la plaça Major) perquè és un reclam dels veïns i ciutadans i perquè 
evidencien un privilegi. La plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda creiem que cal 
mantenir-la, o fins ampliar-la a dues.

En tercer lloc, informem que sortejarem les entrades de la Fira de Teatre que ens ofereix 
l’Ajuntament pel fet de ser regidors municipals. Tampoc no entenem perquè els regidors han de 
disposar d’entrades per a la Fira. Creiem que això és un altre petit privilegi i demanem que no 
continuï en els propers anys. El regidor és un ciutadà més i no ha de tenir privilegis.

Per acabar, creiem que l’Ajuntament ha de disminuir despeses supèrflues com aquestes, més encara 
en un context de crisi capitalista i d’emergència social tan greu. La CUP de Tàrrega volem exercir 
la nostra responsabilitat amb transparència i ètica. Renunciarem a aquest tipus de protocol perquè 
accentua una diferència entre representats i representants que no hauria de ser i, a més, perquè 
suposa un cost evitable i innecessari. I en cas d’haver-n’hi, a més a més, denunciarem, sense 
demagògia ni partidismes, els privilegis, per petits que siguin, dels governants de la nostra ciutat.



Sous:

Pel  que  fa  a  la proposta de  retribucions,  indemnitzacions  i  assistències  dels  membres  de  la 
corporació local, la proposta de l'equip de govern és:

Dedicació parcial de tots els regidors de govern:
21,75 euros/h – alcaldessa – 25% jornada – 12.412,75 Euros bruts anuals.
15,30 euros /h – resta de regidors del govern (veure document adjunt)

Amb coherència amb el nostre codi ètic, entenem que en cap cas els sous dels regidors no haurien 
de ser superiors a 2,5 vegades el sou mínim interprofessional (648,60 euros/mes = 4euros/h). Això 
donaria com a resultat una retribució de 10,13 euros/h. Això seria, per dedicació exclusiva 1.640 
Euros al mes, que creiem que hauria de ser el topall màxim.

També volem fer  saber que els regidors de la CUP que ja disposem d'uns ingressos estables i 
dignes, destinarem els diners de les dietes que ens pertoquen per l'assistència als plens i a les 
reunions de les comissions, en part a l'assemblea local i també a la CUP nacional.

Per tot això votarem en contra de la proposta de retribucions per aquest mandat


