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MOCIÓ DE REPROVACIÓ AL REGIDOR DE CULTURA JAUME ROSSICH 
 

Exposició de motius: 

 

1. Davant les males pràctiques en el procés de contractació externa del cicle municipal de teatre 2016, on 

es realitza la contractació i la corresponent roda de premsa de presentació sense el pertinent procediment 

de contractació, el qual s’inicia amb posterioritat, i amb una clara voluntat de “cobrir l’expedient”.  

Tot plegat amb l’agreujant de l’estreta relació del regidor de cultura amb l’entitat adjudicatària de la contractació. 

 

2. La gestió del Festival de Pasqua i les relacions amb el seu equip directiu han patit durant la darrera edició 

greus tensions. Amb una flagrant contraprogramació, com per exemple, en l’acte inaugural del Festival, 

amb l’assaig general de la Passió Medieval, i el  paper del mateix regidor, el qual va participar en la 

interpretació de la Passió Medieval, fet que li va impedir assistir a l’acte inaugural del Festival, i a la 

primera part del concert. 

Tot plegat amb l’agreujant de l’estreta relació del regidor de cultura amb el projecte de la Passió Medieval. 

 

3. Des de l’absorció dels diferents organismes autònoms per part de la regidoria de Cultura, concretament el 

Patronat Municipal Duran i Sanpere, el Museu Comarcal de Cervera i el Centre Municipal de Cervera, no 

s’ha articulat la nova situació ni s’ha fet cap pla d’organització ni de funcionament d’aquesta integració en 

l’organigrama de la Paeria. 

 
4. La regidoria de cultura no ha vetllat la nova situació derivada de la dissolució del Patronat de la 

Universitat. Davant l’enorme importància i magnitud de l’edifici de la Universitat, la Paeria ha estat un mer 

espectador davant d’aquesta nova realitat. 

 
Per tots aquests motius, els grups municipals MES-ICV-E, ERC i CUP demanem la reprovació del regidor de 
cultura, Sr. Jaume Rossich. I que traspassi totes les responsabilitats de la regidoria de cultura de la Paeria de 
Cervera a un altre regidor o regidora de l’equip de govern. 
 

Cervera, 31 de maig de 2016. 
 


