
Exigim transparència a la presidenta del Consell Comarcal de 
l’Urgell per les retribucions que va cobrar de La Caixa

Dilluns 23 de novembre, membres de les Candidatures d’Unitat Popular de Tàrrega i Bellpuig vam 
registrar una pregunta al Ple del Consell Comarcal dirigida a Rosa Maria Mora per aclarir uns 
cobraments que va rebre de La Caixa. La pregunta al Ple inclou vuit preguntes concretes i li 
demanem que faci públiques les declaracions d’Hisenda del 2009 al 2012 i la declaració de béns i 
activitats del mateix període.
Rosa M. Mora Valls (CiU), presidenta del Consell i alcaldessa d’Anglesola, va cobrar 212.000 euros 
de La Caixa entre el 2009 i el 2012. Mora va cobrar 111.000 euros en dietes com a representant de 
les corporacions municipals a l’entitat bancària, 11.000 euros en primes d’assegurança i 90.000 
euros com a consellera d’altres societats del grup financer segons els informes anuals del grup de 
corporació de La Caixa que diversos mitjans de comunicació han fet conèixer. Aquests mitjans són 
Directa i Crític.
Fa unes quantes setmanes els companys de la CUP de Lleida van demanar explicacions a Àngel 
Ros, l’alcalde de la ciutat, per haver cobrar pel mateix motiu. Poc després, l’alcalde del PSC va 
acceptar que era així, que tot era legal i que els ingressos nets d’aquestes retribucions es limitaven a 
la meitat més o menys. Des de la CUP de Tàrrega, doncs, no dubtem que sigui legal o no. Però 
considerem una vergonya haver cobrat aquestes quantitats de diners en concepte de dietes, per 
exemple. Si posem per cas que Rosa M. Mora va rebre la meitat del cobrat abans de pagar impostos, 
vol dir que només el 2010 va rebre realment, almenys, 18.000 euros per dietes. A més del seu sou 
com a presidenta del Consell Comarcal, que no és pas minso per les 34 hores que treballa. Molt 
legal, senyora Mora, però hi ha molts assalariats i autònoms que això, en els millors dels casos, és el 
que cobren al cap de l’any. El seu Govern, el de CiU a la Generalitat, ha retallat molt i va aprovar la 
reforma laboral del PP. Els sous baixen i han baixat a tot el país. Cobrar 1.000 euros, per a molts, 
són molts diners, però per a l’elit comarcal deu ser una broma. No li fa vergonya?
Se suposa, doncs, que entre el 2009 i el 2012 va cobrar, en ingressos nets, més de 100.000 euros. 
Enhorabona! Fa tres anys i mig, al principi d’aquesta legislatura, es va apujar el sou perquè, és clar, 
en lloc de fer 30 hores en passaria a fer 34. En quin país viu? A molts treballadors, en aquella 
època, se’ls va reduir el sou un 30 %, i treballant les mateixes hores o més! Parlem tant d’empreses 
privades com de treballadors públics; gairebé tothom ha patit retallades salarials. I això que no ens 
endinsem ara a parlar de la realitat social: atur, precarietat, pensions i ajudes socials minses i 
insuficients per a centenars de persones només a l’Urgell. No és just cobrar menys diners per fer la 
mateixa feina, però com a càrrec públic hauria d’haver donat exemple. Llavors, al Consell 
Comarcal, CiU va votar perquè s’apugés el sou; el conseller de Sumem per Tàrrega (Rcat i SI), els 
seus socis, es va abstenir, i tota l’oposició hi va votar en contra. Vostè cobra 51.043 euros anuals 
com a presidenta, oi? O quant cobra anualment?
I mentre cobrava de La Caixa aquestes quantitats de diners per assistir a reunions, sap que hi havia 
desnonaments i cada cop més processos d’execució hipotecària? També amb La Caixa? No la fem 
responsable d’això, no ens digui demagogs, però l’ètica brilla per la seva absència.
El seu no és un cas aïllat. Són molts els càrrecs de CiU i PSOE que han cobrat dietes del que avui és 
CaixaBank. De ben segur que farà públic tot el que ha cobrat perquè la transparència sempre ha 
caracteritzat el nostre estimat Consell Comarcal de l’Urgell i, concretament, la seva presidenta.
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