
Els càrrecs de confiança s’esfumen

Quan  començava  la  legislatura  (fa  poc  més  d’un  any),  Tàrrega  també 
recomençava amb dos càrrecs  de confiança.  CiU i  PSC estaven d’acord  a 
mantenir els mateixos dos càrrecs que ja existien: el de coordinador de l’Àrea 
de Finances i el de gerent de Cultura. Al PSC no li va costar canviar de parer 
entre legislatura i legislatura; Joan Amézega fou un ferm defensor de criticar el  
càrrec de Finances, o de criticar-ne la categoria salarial si més no. A partir de 
desembre, ja no en quedarà cap, d’aquests càrrecs. El que sorprèn és que fa 
poc més d’un any fossin càrrecs tan necessaris per al bon govern de la ciutat i  
ara siguin prescindibles. Això no quadra. 

Amb aquests dos càrrecs eliminats Tàrrega s’estalviarà ni més ni menys que 
82.400 euros bruts anuals: la suma dels dos sous. La plaça de Finances fou 
eliminada desembre passat, quan deixà l’acta de regidora Josefina Bernades 
(UDC);  llavors  entrà  de  regidora  qui  feia  una  tasca  “tècnica”  al  nostre 
Ajuntament, Antonia Pérez, que passà a ser la nova regidora de Finances. De 
càrrec de confiança (una plaça “tècnica” i no política, deien, i molt necessària 
per a posar ordre a les malmeses arques municipals...) a regidora de Finances 
(una plaça política).  I  aquella plaça de tècnica tan necessària ja mai  no se 
substituí. I d’un salari de 37.000 euros bruts anuals a gairebé 50.000. A la CUP 
ens sembla un abús i sempre ho hem dit així!

Tenim uns pressupostos ben fotuts, poc marge de maniobra, uns impostos i  
taxes elevats, un deute que fins fa poc era de més del 140 % (ara, lògicament, 
es va reduint),  i  CiU i  PSC actuen en conseqüència amb salaris de 50.000 
euros. Ras i curt: no s’entén.

Al desembre es prejubilarà qui ocupava el càrrec de gerent de Cultura. Seria un 
càrrec  discutible  tenint  en  compte que la  Fira  ja  té  un  director  artístic  i  un 
director  executiu.  A més,  en qualsevol  cas,  i  això sí  que ho creiem així:  el  
gerent  de  Cultura  no  hauria  d’haver  tingut  tant  de  poder  de  tots  els  afers 
culturals de Tàrrega; o sigui, gerent de FiraTàrrega és una cosa i gerent de 
Cultura una altra. Si fa poc més d’un any era un càrrec tan necessari per al bon 
govern de la ciutat, com és que ara estem a l’espera de si serà substituït? Això 
hauria d’estar més ben lligat per l’equip de govern! És una falta de previsió: no 
es pot anar improvisant d’aquesta manera! I si finalment és substituït, des de la 
CUP entenem que haurà de ser per algú que tingui un perfil similar, no?

Els  dos  càrrecs  de  confiança  no  hauran  acabat  aportant  gaire  estalvi  als 
pressupostos  municipals,  sobretot  pel  salari  flamant  de  qui  és  regidora  de 
Finances. Amb aquella renovació de desembre també s’augmentà la jornada 
del 40 % al 100 % en la Regidoria d’Acció Social. L’equip de govern actual és 
de 10 membres, quatre dels quals tenen remuneracions com a polític del 100 % 
en aquestes àrees: Alcaldia, Finances, Acció Social i Serveis Municipals. Ah, la 
resta d’institucions també ajuden a fer el joc aquell de les cadires.
L’estalvi  en el  càrrec de confiança que ara s’elimina (45.000 euros) bé que 
podria anar destinat a una àrea que no fos Cultura, no? No passaria res. Acció  
Social? Polítiques d’Igualtat? Gent Gran?
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