
Precs i preguntes de la CUP al Ple

El passat dijous 30 de juny, va haver-hi ple municipal a Tàrrega. La CUP hi vam fer precs i 
preguntes sobre diversos temes que afecten Tàrrega.

Piscina municipal coberta
En primer lloc, vam demanar informació sobre l’estat del cas de la piscina coberta municipal, atès 
que  el  dia  21 de juny finalitzà el  període  d’audiència  per  a  l’empresa Espai  Esports  SL.  Vam 
remarcar que la tant reivindicada comissió de seguiment de la piscina coberta no s’ha fet i vam 
tornar a demanar que es faci. El regidor d’Esports, Silveri Caro, digué que l’empresa ha presentat 
un contrainforme i que ens convocarà quan els tècnics de l’empresa JG Ingenieros l’hagin pogut 
llegir i ens el puguin explicar. De la comissió, pilotes fora; va fugir d’estudi perquè no tenim una 
proposta de comissió.

Nou reglament de participació
En segon lloc, vam fer un prec al regidor de Participació perquè ens donés més temps per treballar  
el nou reglament de participació, ja que en l’última comissió va mostrar la intenció de portar-lo a 
aprovació el mes de juliol (o al setembre com a molt tard). Vam evidenciar que l’equip de govern ha 
tingut sis anys per elaborar la seva proposta, i ara ens demana aprovar-la amb un o dos mesos de 
temps.  Creiem  que  la  mateixa  confecció  del  nou  reglament  hauria  d’haver  estat  una  bona 
oportunitat per posar en pràctica la participació i obtenir un reglament consensuat i funcional. El 
senyor regidor, Gabriel Lacambra, es reiterà en la seva postura perquè la seva idea és portar-lo a 
aprovació tan aviat com sigui possible. 

La taxes de les terrasses fixes
En tercer lloc, ens vam interessar per l’estat del procés de revisió de l’ordenança que estableix les 
taxes de les terrasses i les tarimes davant les al·legacions que la CUP hi vam presentar, atès que 
encara no ens han passat res per escrit. Recordem que el text de l’ordenança es va facilitar el mateix 
dia del ple anterior, sense temps per estudiar la proposta, presentant-la com el resultat d’un consens 
amb els afectats i havent-se publicat ja a la premsa com una rebaixa dels preus. Recordem que 
aquesta rebaixa era només teòrica, sobre unes tarifes que no s’havien arribat a aplicar mai, i no pas 
sobre el que bars i restaurants havien pagat durant anys. A hores d’ara no està clar si hi ha tarimes 
obligatòries o no, ni de quina manera s’ha consensuat amb el col·lectiu afectat, ni tampoc si els 
tècnics estaven al corrent d’aquesta variació. L’alcaldessa admeté, tanmateix, que els tècnics han 
determinat que, efectivament, hi ha tarimes que es van obligar a posar per qüestions de seguretat i 
per delimitar-les de la zona de trànsit,  que s’estan revisant les nostres al·legacions i que el text 
resultant del procés de reclamacions tornarà a passar pel ple.

Els cicles de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
Finalment, ens vam preguntar per les actuacions que ha dut a terme l’equip de govern per evitar el 
tancament de cicles formatius a l’escola d’Arts Ondara de Tàrrega, ja que el ple anterior tots els 
grups vam aprovar una moció per rebutjar aquesta mesura del Departament d’Ensenyament. El 
regidor Gabriel Lacambra s’excusà per no haver pogut donar la informació abans i ens respongué 
que, després d’una conversa informal amb el regidor de la CUP Carlos Vílchez, s’havia reunit amb 
el responsable d’Ensenyament a Lleida i amb l’equip de l’escola, que per a ell l’escola és una 
infraestructura estratègica per Tàrrega i que els cicles no es faran l’any vinent. Bona disposició del 
regidor; mala notícia.    
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