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Assemblea permanent dels dilluns.

Volem saber què respirem
L’ASSEMBLEA DE LA CUP VA DECIDIR POSAR-SE EN CONTACTE AMB LA PLATAFORMA CEL NET PER TAL DE VEURE COM S’HAVIEN FET AQUESTS ESTUDIS
I COM EN PODRÍEM ARTICULAR UN DE SEMBLANT A ALCOVER.
Vam tenir clar des del primer moment que un dels
punts forts del nostre programa i de la nostra actuació política havia de ser el medi ambient. Havia arribat l’hora que aquesta temàtica esdevingués prioritària i transversal, i no un calaix de sastre o un espai
més per omplir al programa polític de torn perquè
faci bonic i tingui bona premsa. Per això vam decidir
prioritzar les bones pràctiques mediambientals en
qualsevol de les àrees a debatre, fent que les polítiques passin pel sedàs de la sostenibilitat. Creiem,
doncs, que hem de posar damunt la taula el respecte al medi ambient en totes les qüestions que ens
afectin com a ciutadans, des de l’economia fins als
serveis socials. Seguint aquesta premissa, vam proposar al nostre programa que Alcover fes l’estudi
proposat per la Plataforma Cel Net i la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) per saber exactament què estem respirant al nostre poble.

La Plataforma Cel Net ja va aconseguir fer aquest
estudi als pobles del polígon Nord Petroquímic del
Camp de Tarragona i els resultats del qual evidenciaven que malauradament hi havia concentracions
per damunt del permès de butadiè i benzè, ambdues substàncies catalogades per la OMS com a
cancerígenes.

L’assemblea de la CUP va decidir posar-se en contacte amb aquesta plataforma per tal de veure com
s’havien fet aquests estudis i com en podríem articular un de semblant a Alcover. És per això que vam
organitzar una xerrada al mes de novembre en la
que dos membres de Cel Net van explicar al públic
assistent la mecànica de l’estudi, les dificultats que
havien tingut per dur-lo a terme i situació general
de la problemàtica de la indústria química al Camp
de Tarragona des de el seu punt de vista. La xerrada
va ser un èxit de public i llavors vam decidir que treAquesta proposta no era ni és un caprici ni una ballaríem per portar al nostre programa la proposta
dèria, sinó una necessitat ciutadana en tant que la i aconseguir que l’ajuntament sortint de les municiinformació que volem conèixer determinarà si la pals, fos quin fos el seu color polític, es compromenostra salut es veu afectada, o no, per la indústria tés a fer aquest estudi.
química que tenim al poble.
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Arran de la nostra entrada al consistori vam començar
a treballar de seguida en el tema, amb la col•laboració
d’ERC, que havia estat un dels partits impulsors de la
Taula de la Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i
l’impacte de les emissions atmosfèriques al Camp de Tarragona i que, per tant, esdevenia un aliat polític per treballar la proposta conjuntament davant del consistori.

euros en les seves dues primeres fases. O que els ciutadans no havien de pagar un euro d’aquest estudi. No es
reben diners de la indústria química que tenim al poble?
No podrien sortir els diners d’aquí? Un altre argument
xocant era que la UPC no era una universitat fiable per
fer l’estudi i proposaven la URV com a institució acadèmica de les contrades, obviant que aquesta universitat no
havia fet ni impulsat, fins ara, cap estudi semblant i que
les connexions que té amb el potent lobby químic de la
província la fan poc fiable quant a la seva independència envers les empreses químiques. D’altres arguments,
que podíem titllar de ridículs van ser que per què s’havia
de fer aquest estudi i no un altre? Com si sobtadament
s’estiguessin fent estudis a dojo sobre la qualitat de l’aire
a la província. I l’argument més demagog i lamentable
potser era culpar els dos partits que presentaven la moció (CUP i ERC) de “rebentar” la Taula de Qualitat de l’Aire
amb l’argument que, sol•licitant l’estudi impulsat per la
Plataforma Cel Net, es menyspreava la recentment constituïda Taula, ja que això suposava sol•licitar “estudis particulars” quan és precisament la Plataforma Cel Net una
de les principals “culpables” que la Generalitat constituís
aquesta Taula per veure què respirem a les nostres contrades i, per tant, qui millor que la Plataforma Cel Net per
impulsar l’estudi a la nostra vila.

Mentrestant, els ajuntaments de La Canonja i Tarragona aprovaven mocions d’adhesió i de compromís a
l’estudi de Cel Net durant aquest estiu. Teníem, doncs,
l’esperança que si dues poblacions tan dependents i
relacionades amb la indústria química havien aprovat
aquestes mocions, per què Alcover no s’hauria d’afegir
a fer-lo?
Amb aquesta il•lusió vam preparar conjuntament amb
ERC la moció, per presentar-la al primer ple efectiu a celebrar el 4 de setembre, aprofitant la primera oportunitat
que teníem de fer aquest plantejament polític i que no
volíem desaprofitar, ja que volíem que es visualitzessin
les polítiques mediambientals com una prioritat, tal com
hem explicat. Però les nostres il•lusions de fer un estudi
que d’una vegada per totes ens digués amb claredat si
les pudors que patim al poble són el resultat i formen
part d’una contaminació més greu es van veure truncades per l’actitud bel•ligerant, contrària i fins i tot expeditiva amb què el grup de govern al consistori va despatxar la moció nostra, negant-se en rodó a fer l’esmentat
estudi.

Tot plegat, des de la nostra assemblea local, creiem que
la negativa del grup de govern fa molta pudor en tots els
sentits. I és per això que seguirem treballant per aconseguir que els ciutadanes d’aquesta vila coneguem, d’una
vegada per totes, si la salut dels nostres convilatans està
exposada a riscos a causa de les pràctiques de la indústria química que tenim al poble. Perquè considerem que
amb la salut no es juga.

El més sorprenent de tot van ser els arguments que el
grup governant d’APC va donar per negar-se a aprovar la
moció. Contrasentits com que l’estudi era molt car. Cosa
molt curiosa i xocant, tenint en compte que costa 12.000
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Comença el mandat
A PRIMERS DE JULIOLS VAM FER EL PRIMER PLE, EL DEL CARTIPÀS, I INICIÀVEM AIXÍ UNA NOVA LEGISLATURA, AMB TRES REGIDORS DE LA CUP EN EL CONSISTORI I AMB L’OBJECTIU D’OBRIR PORTES I
FINESTRES, FER ENTRAR AIRE FRESC A L’AJUNTAMENT I QUE AQUEST SIGUI LA CASA DEL COMÚ, UN
ESPAI ON LA GENT PREN DECISIONS POLÍTIQUES COL·LECTIVES.

Primer ple celebrat d’aquesta legislatura.

A primers de juliol vam fer el primer ple, el del cartipàs,
i iniciàvem així una nova legislatura, amb tres regidors
de la CUP en el Consistori i amb l’objectiu d’obrir portes i finestres, fer entrar aire fresc a l’Ajuntament i que
aquest sigui la Casa del Comú, un espai on la gent pren
decisions polítiques col·lectives.
Des del primer dia hem volgut ser coherents al nostre
programa. El nostre contracte amb la gent i amb el que
ens hem compromès a fer per transformar la realitat
des de baix, des dels carrers i places.
En el primer ple, el del cartipàs, vam presentar diverses mesures que no van ser escoltades per l’equip de
govern. Primer, creació de Consells Municipals Ciutadans, els organismes que han de servir perquè la gent
pugui participar en la gestió política municipal, òrgans
que han de permetre gestionar serveis i prendre decisions. En segon lloc, vam demanar que les comissions
tinguessin una major periodicitat i fossin monotemàtiques. El nostre objectiu és que en aquest espai hi hagi
el debat polític en què els diferents grups puguem
aportar les nostres idees i visions per poder millorar el
poble. I, en tercer lloc, vam criticar i critiquem les remu							-1-

neracions. Per una banda, critiquem que hagin augmentat respecte a l’anterior legislatura i, per altra, critiquem i
demanem la rectificació del sou de l’alcalde (42.000 bruts
anuals). Considerem que es tracta d’una xifra exagerada, tenint en compte que hi ha bastants treballadors de
l’Ajuntament que només cobren 850 euros mensuals, o
que hi ha famílies que sobreviuen amb rendes mínimes
o amb un sou d’alguns dels membres. Les persones que
estem en l’àmbit públic hem de donar exemple, hem de
ser conscients del món que ens envolta i hem de posarhi remei. Perquè com deia Pepe Mujica, expresident de
l’Uruguai, “la política no transforma les persones, sinó que
les mostra tal com són”.
En el segon, vam començar a posar fil a l’agulla a les coses
que plantejàvem. Conjuntament amb ERC i SI vam presentar la moció de l’adhesió d’Alcover a l’AMI, que va ser
aprovada amb el suport dels tres grups i un vot a favor
d’ApC. Feliços per seguir construint un nou país des de
baix, des del municipalisme. Però tristos per les formes. El
vot en secret reflecteix una realitat inexistent. El procés català està marcat pel somriure i no per la persecució, i com
a representants polítics hem d’assumir el rol que ens toca.
Després, en l’àmbit social, vam donar suport a revisar l’IBI

de les persones vídues, moció que presentava ERC. Des
de la CUP considerem que s’ha d’ajudar a les persones
que pateixen les conseqüències d’aquest sistema que
ens empobreix dia a dia, però cal actuar-hi ja i cada cas,
per únic que sigui, mereix el nostre esforç.

al medi ambient com per a les persones.
En segon lloc vam demanar que la SAREB (el Banc Dolent)
cedís per habitatge social les vivendes que té a Alcover. A
causa dels efectes de la crisi, com també per a causes diverses, a Alcover hi ha famílies amb casos d´emergència
social, per això creiem necessari exigir que aquesta entitat especuladora, que únicament provoca beneficis a
uns pocs i que juguen amb els nostres drets, cedeixi les
cases que té al poble. Hem de ser capaços de defensar
els drets del poble enfront dels interessos d’uns pocs.

En l’àmbit sanitari, vam presentar una moció per defensar el servei de 24 hores de les ambulàncies. Moció que
va rebre el suport de SI i ApC i l’abstenció d’ERC. No volem ser testimonis de la pèrdua de més serveis i d’un
sorteig que no ens assegura una sanitat pública i universal, per això ens oposem frontalment a aquest model
que ens imposen. Però no ens quedarem amb presentar
i aprovar una moció, d’ara en endavant estigueu atents
i atentes a les accions i actes que volem fer. Únicament
la força de la gent pot canviar les coses, perquè sols el
poble salva el poble.

A la tercera moció es va demanar la creació d´un espai
de co-working. La reactivació econòmica i la creació de
llocs de treball són dues prioritats que han de marcar
l´agenda del 2016. Les xifres d´atur, de llarga durada,
temporal i juvenil, necessiten polítiques decidides que
plantegin nous models de creixement que prioritzin
el benestar de les persones enfront de l´especulació.
Per aquest motiu vam demanar la creació d´un espai
adaptat per a les diverses necessitats, fons, i cursos de
formació per al desenvolupament de noves iniciatives
econòmiques, basades en la cooperació sense renunciar
a l´obtenció de benefici. Aquesta iniciativa hauria de treballar amb l´Escola d´Adults i els centres de formació del
voltant per a contribuir a la formació dels joves i a la seva
inserció en el món laboral. Aquesta moció ha de ser la
base per al canvi econòmic que necessitem i ha de ser
capaç de generar noves iniciatives empresarials, a més
de consolidar les iniciatives existents potenciant la xarxa
econòmica i productiva del municipi.

Finalment, i la més dolorosa, fou la moció en suport a un
de nosaltres tres, en Josep Maria Trenchs, en què volíem
denunciar el seu injust acomiadament, donar-li tot el suport possible i fer una carta a l’empresa PGI, dient que
mai més, enlloc, contra ningú. Que rebutgem aquestes
actituds i que les llancem a la paperera de la història.
La resolució va ser dolorosa, els vots en contra d’ApC
argumentant que no volien fer una carta per independència de la justícia, un cop dur, que ens demostra
com funcionen les institucions i com de necessari és
canviar-les. Des de la CUP donem i donarem suport a
qualsevol persona que pateixi persecució per ideologia,
sexe o creença. Mai més, enlloc, contra ningú. No ens
val esperar la justícia i obviar el problema, cal actuar, cal
posicionar-nos i donar suport, perquè no volem ser ni
oprimides, ni opressores.

Però a banda dels plens i el treball institucional, continuem sent on ens agrada, on viu i parla la gent: als carrers
i places. Per això volem i us demanem que participeu en
les assemblees obertes, volem ser la vostra veu, que ha
estat silenciada, oblidada i ignorada. Els regidors únicament som representants públics en l’àmbit institucional
i sempre al servei de les persones, perquè volem governar-nos. Per això, continuem treballant en horitzontal,
perquè el poder es construeix des de baix, i els canvis
més importants són els que protagonitza el poble.

Posteriorment, en el ple de les ordenances vam argumentar que les pujades que es produïen en l´IBI, la Llar
d´Infants, la brossa o la piscina afectaven a les clases populars alcoverenques, i provocaven més problemes per
a les famílies per poder arribar a final de mes. Creiem
que no és just apujar aquestes taxes des del consistori
mentre el sou de l´alcalde sigui de 42.000 € bruts.

Finalment, els tres regidors, en Josep Maria, en Joan Carles i en Jaume us demanem que ens pareu, ens expliqueu, ens discutiu i ens critiqueu. Volem saber la vostra
opinió, volem estar amb vosaltres i treballar i construir
Alcover amb vosaltres. Juntes ho farem possible!

Finalment, en el darrer ple del 6 de novembre de 2015,
la CUP vam presentar tres mocions que exemplifiquen
els tres eixos de la nostra feina. En la primera vam demanar que no s’utiltzi el component Glifosat en el manteniment dels espais públics, ja que aquest és nociu tan per

Acte de presentació de la candidatura.
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Assemblea oberta a l’Esglèsia Vella.

Assemblees per a fer poble i
per a construir unitat popular
UN DELS ASPECTES BÀSICS DE FUNCIONAMENT DE LA CUP I EL QUE L’EMPENY A FUNCIONAR D’UNA MANERA EFICIENT, TRANSPARENT I OBJECTIVA ÉS EL DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA. AQUESTA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ES MATERIALITZA EN FORMA
D’ASSEMBLEA. DE FET, AQUESTA ÉS LA MANERA QUE TENIM DE TREBALLAR. NI MILLOR, NI
PITJOR, PERÒ SÍ DIFERENT A LA QUE TENEN ALTRES PARTITS.
El funcionament d’una assemblea és molt simple i cadascú hi pot aportar el seu punt de vista. Per què una
assemblea? Doncs perquè creiem que l’assemblea és el
lloc, la forma, l’eina, etc. de presa de decisions més general, objectiva, democràtica i justa. L’assemblea és el
primer mètode de presa de decisions que coneixem i
utilitzem desde que som petits. Aixequem la mà i el que
digui la majoria. Això és assembleari. Cadascú expressa
la seva idea i es vota. I guanya la majoria. Fora decisions
unipersonals, fora alteracions democràtiques, fora dubtes morals sobre si s’actua de manera adequada o no.

senten aportin tots aquests debats al consistori. És cert
que tots els partits parlen de participació ciutadana en
la campanya electoral, que s’escolta el que diu el ciutadà, que s’apunten allò que veuen que falla, etc. Però
cap d’aquests partits té l’eina que permeti al veí o veïna
canalitzar la seva demanda. Des del nostre punt de vista,
la instància municipal no és el canal. Hi ha molts problemes que demanden alguna solució més eficient que
una instància. Necessiten reflexió i diàleg. I això ens ho
ofereix una assemblea oberta.
Des de les passades eleccions municipals del 24 de maig
hem fet fins a cinc assemblees obertes. A vegades els
temes que s’han parlat han estat concrets, d’altres han
anat sorgint, espontàniament. El funcionament és molt
senzill. Tothom hi és benvingut i convidat. Per escoltar,
per parlar o pel que sigui oportú.

És per aquest motiu, i perquè creiem que la gent del poble ha de conèixer què passa al seu municipi i ha de tenir
un canal de comunicació directa amb el consistori, que
des de la CUP Alcover organitzem de manera periòdica
una assemblea oberta. Cada mes intentem organitzar
un espai de debat, d’aportació popular, de reflexió, etc.
que permeti a la ciutadania comunicar els seus dubtes,
demandes, inquietuds, etc. a l’assemblea de la CUP Alcover i, si és necessari, que els regidors que ens repre-3-

La coordinadora d’entitats:
participació
integració
energia

UNA DE LES ASSEMBLEES OBERTES MÉS PARTICIPATIVES I
QUE MÉS BONS RESULTATS VA DEIXAR VA SER LA QUE ES

VA ORGANITZAR AMB I PER A LES ENTITATS DEL POBLE. LA
QÜESTIÓ A TRACTAR ERA CONCRETA: LA POSSIBILITAT DE
CREAR UNA COORDINADORA D’ENTITATS.

Considerant que la comunicació entre entitats és molt
important per tal de millorar la relació entre elles i,
sobretot, fer-se forts a l’hora de demanar, proposar o
denunciar qualsevol qüestió als diferents organismes
municipals, com l’Ajuntament, creiem que al poble seria de vital importància la creació d’una coordinadora
d’entitats.
De l’assemblea en vam treure moltes conclusions, però
la principal va ser que hi ha moltes propostes, idees i
queixes per part de les entitats i l’Ajuntament a vegades
hi posa l’esquena enlloc de la cara. És cert que l’equip
de govern actual portava en el programa la idea d’una
figura similar a la que nosaltres proposem, però creiem
que és lògic i necesàri que aquesta persona sigui algú
de les entitats, que no tingui res a veure o no depengui
de l’Ajuntament. És difícil defensar els interessos de les
entitats sense cedir a les pressions de l’Ajuntament si,
precisament, en formes part.

al poble. Aprofitant aquest punt, la comissió de Cultura
també s’ha mogut per preguntar sobre diferents espais
del poble que han quedat en l’oblit i que podrien tornar
a ser un punt de teatre, útil per a altres entitats.
Finalment, també ens vam preocupar per un tema força rellevant, com és la situació de la Colla Gegantera. En
l’assemblea vam analitzar la seva situació actual i quines
han estat les solucions immediates fins ara. La qüestió
és que han estat algunes de les mateixes entitats les
qui l’han remuntat una mica, col·laborant-hi per fer que
anéssin a les sortides i trobades que tenien previstes durant l’estiu. Això ens va fer adonar, encara més, de la importància d’una relació constructiva i solidària entre les
entitats. Pensem que l’ajuntament hauria de fer esforços
per evitar que es perdi qualsevol entitat, i més si és una
de les històriques i més estimades per a tots nosaltres,
com és la Colla Gegantera.

La CUP no vol fer-se seu aquest projecte de coordinadora, sinó que el que vol és ajudar i motivar les entitats
a crear-la i, a partir d’aquí, que siguin les mateixes entitats les que se’l facin seu. La CUP hauria de quedar-ne
al marge.
Els fils s’estan movent i la resposta de les entitats és
bona. En propers dies s’informarà a les entitats d’una
nova assemblea perquè així, després de reflexionar-ho
cadascú amb la seva gent, puguem treure entre tots les
millors conclusions i ho engeguem definitivament.
A banda d’aquest punt importantíssim, en l’assemblea
també vam explicar que estem en moviment per tractar
altres temes que afecten el teixit associatiu, ja sigui perquè els portàvem al programa o perquè els hem anat
recollint de la gent del poble, que al cap i a la fi representa el propi govern.

Assemblea oberta de joventut.

Vam tractar, per exemple, la qüestió de la disponibilitat del Convent de les Arts, que deix pràcticament de
banda les agrupacions teatrals d’Alcover. Creiem que
no es poden donar solucions ni alternatives barates per
tenir contents els espectadors mentre els grups de teatre del poble han d’acceptar llocs d’assajos improvisats
i, a vegades, gens encertats per poder dur a terme la
seva activitat. El Convent és una eina del poble i feta per

“PER QUÈ UNA ASSEMBLEA? DONCS
PERQUÈ CREIEM QUE L’ASSEMBLEA ÉS
EL LLOC, LA FORMA, L’EINA, ETC. DE
PRESA DE DECISIONS MÉS GENERAL,
OBJECTIVA , DEMOCRÀTICA I JUSTA”
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Nomenaments a dit al
Consell Comarcal
AMB L’INICI D’UN NOU MANDAT MUNICIPAL, TAMBÉ S’HA CONSTITUÏT EL NOU CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP, ON LA CUP HI TÉ DOS REPRESENTANTS: LA GRISELDA
PAU DEL PLA DE SANTA MARIA I EN JAUME CAMPS D’ALCOVER. DES DEL 28 D’AGOST
PASSAT, EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP TÉ UN NOU GERENT, EL SR. JORDI
GARCIA, ANTIC REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE VALLS I CAP COMARCAL DE CDC.

Ple del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

Amb l’inici d’un NOU MANDAT municipal, també s’ha
constituït el nou Consell Comarcal de l’Alt Camp, on
la CUP hi té dos representants: la Griselda Pau del Pla
de Santa Maria i en Jaume Camps d’Alcover. Des del
28 d’agost passat, el Consell Comarcal de l’Alt Camp
té un nou Gerent, el sr. Jordi Garcia, antic regidor de
l’Ajuntament de Valls i cap comarcal de CDC.

més transparents, però això no és del tot cert. La realitat
és que des dels treballadors públics es van fer diversos
informes queixant-se a la Generalitat del procediment i
reclamant que aquest càrrec, com molts altres de la mateixa importància, fossin coberts mitjançant un concurs
públic on tothom hi tingués les mateixes oportunitats i
on s’elegís la persona pels seus mèrits i no pel seu carnet
de partit. Encara que des de Governació no s’ha fet un
informe definitiu, demostrant que són molts els favors
traduïts en càrrecs que es deuen (un exemple proper en
el temps són 12 càrrecs que CDC ha recol·locat a la Generalitat, després del resultat de les eleccions municipals
del maig, en què perderen vots).

D’entrada, el nomenament seguiria la tendència que
ha mantingut CDC, i anteriorment CiU, en aquestes
institucions: la de nomenar a dit els càrrecs de gestió
en algunes institucions, prioritzant els favors interns
als membres del partit per sobre del benefici col·lectiu.
Però en el cas del Consell Comarcal de l’Alt Camp s’ha
continuat fent servir la mateixa fórmula però utilitzant
la porta d’un concurs públic.

“PER A ALGUNS, LES INSTITUCIONS
SÓN SORTIDES LABORALS I NO
LLOCS DE PRESA DE DECISIONS COMUNES ON ES TREBALLA PEL BÉ DE
LA POBLACIÓ”

En el ple del cartipàs del 14 de juliol s’aprovaven amb
els vots favorables de l’equip de govern les noves bases del concurs per al nomenament del gerent, ja que
aquest càrrec passava de ser un càrrec de confiança a
personal directiu, augmentant les seves competències
i responsabilitats comarcals.
Des de Presidència s’ha anat dient que aquest canvi
ve motivat per la voluntat de l’equip de govern de ser
-7-

“SORPRÈN L’ACTITUD D’ALTRES
PARTITS QUE HAN DONAT SUPORT
A AQUESTA COMÈDIA, TENINT EN
COMPTE LA IMPORTÀNCIA DE LA
FIGURA DEL GERENT”

En el cas del Consell Comarcal de l’Alt Camp, era sabut
i publicat en diverses ocasions en la premsa que el càrrec de Gerent, encara que es canviés el procediment
d’elecció, seria ocupat pel sr. Garcia. Per això des de la
CUP vam votar en contra de les noves bases -una justificació formal per a poder elegir a dit la persona- i vam
demanar mitjançant un recurs aturar el concurs, que
únicament era una comèdia de cara a la galeria.
En el ple del 28 d’agost el recurs va ser desestimat i es
va nomenar el nou gerent, el sr. Jordi Garcia, mitjançant
els vots a favor de Convergència, Unió i Alcoverencs pel
Canvi; l’abstenció d’ERC, i els vots en contra de CUP i el
PSC.
Si l’equip de govern hagués volgut que hagués estat un
concurs públic, s’hagués publicitat, ja que les bases no
eren molt específiques, i per tant, afavorien la participació de la gent; i la realitat és que només es va publicar als
canals oficials, mentre que a la premsa local i comarcal
només ha sortit per la polèmica.

Jaume Camps fent
declaracions sobre la
polèmica del gerent.

Un mes més tard, el 28 de setembre, els membres de la
CUP vam tornar a presentar un recurs de reposició on es
sol·licitava la nul·litat del procediment escollit. En el text
s’argumentava que el concurs no havia complert els requisits exigits per la llei, i el procediment que es va seguir no va ser prou objectiu, afavorint i predeterminant
així l’atorgament de la plaça a una persona concreta.

Per a la CUP, aquesta resolució, seguint l’opinió d’alguns
experts, es podria considerar com un frau de llei, ja s’ha
fet el muntatge d’un concurs per acabar triant la mateixa persona, i és per això que continuarem treballant
en el cas. El nostre objectiu és crear institucions comunes que ens permetin governar-nos, on es prioritzin les
persones i no siguin únicament tractades com a xifres
La sorpresa davant del nou recurs va ser la resposta del
en les estadístiques.
Consell Comarcal. El text d’aquesta resposta que desestima el segon recurs és un “retalla i enganxa” de la
primera resposta. Aquesta contestació és una falta de
respecte per tota aquella gent que està a l’atur des de
fa molt de temps i ha de sobreviure amb pensions de
“ERA SABUT I PUBLICAT
misèria, així com una burla a la gent que pateix les retallades i que cada dia els hi costa més arribar a final de
EN DIVERSES OCASIONS
mes amb els sous actuals.

EN LA PREMSA QUE EL
CÀRREC DE GERENT SERIA
OCUPAT PEL SR. GARCIA”

Aquest fet demostra que, per a alguns, les institucions
són sortides laborals i no llocs de presa de decisions comunes on es treballa pel bé de la població. En aquest
cas s’ha utilitzat la porta d’un concurs fet a mida per
acabar elegint a dit el titular. En segon lloc, ens sorprèn
l’actitud d’altres partits que han donat suport a aquesta
comèdia, tenint en compte la importància de la figura
del Gerent.
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CONCEPTE

MES

REGIDOR

IMPORT
BRUT

RETENCI
Ó IRPF
(9%)

IMPORT
NET

DONATIU CUP
NACIONAL
(10%)

TOTAL PER A
CUP ALCOVER

TOTAL PER
AL REGIDOR

PLE DE LA CORPORACIÓ +
COMISSIO INFORMATIVA:

OCTUBRE

JAUME CAMPS
GIRONA

107,00 €
+ 60,00 €
= 167,00 €

15,03 €

151,97 €

15,20 €

136,77 €

0€

PLE DE LA CORPORACIÓ +
COMISSIO INFORMATIVA:

OCTUBRE

JUAN CARLOS
CASARES
SÁNCHEZ

107,00 €
+ 60,00 €
= 167,00 €

15,03 €

151,97 €

15,20 €

136,77 €

0€

PLE DE LA CORPORACIÓ +
COMISSIO INFORMATIVA:

OCTUBRE

JOSEP MARIA
TRENCHS
CLIMENT

107,00 €
+ 60,00 €
= 167,00 €

15,03 €

151,97 €

15,20 €

136,77 €

0€

MES

ASSIGNACIÓ
FIXE PER
GRUP
POLÍTIC

ASSIGNACIÓ FIXE
PER REGIDOR (3)

TOTAL
ASSIGNACIÓ A
CUP ALCOVER

DONATIU CUP
NACIONAL
(10%)

TOTAL PER A
CUP ALCOVER

TOTAL PER
AL REGIDOR

Grup Municipal
CUP Alcover (3):

SETEMBRE

6,01 €

24,04 € x 3 =
72,12 €

78,13 €

7,813 €

70,317 €

0€

Grup Municipal
CUP Alcover (3):

OCTUBRE

6,01 €

24,04 € x 3 =
72,12 €

78,13 €

7,813 €

70,317 €

0€

CONCEPTE
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www.alcover.cup.cat
alcover@cup.cat

www.facebook.com/cupalcover

@CUP_Alcover

