
L’equip de govern de Tàrrega es reparteix els 80.000 € dels càrrecs 
de confiança

Les  retribucions  entre  els  deu  regidors  de  govern  i  els  dos  càrrecs  de 
confiança a l’inici d’aquesta legislatura sumava 217.625 € i ara, després de 
les modificacions fetes, amb els deu regidors i cap càrrec de confiança, és 
de  215.833  €  (sempre  parlem  d’euros  bruts  anuals).  Les  dades  parlen. 
L’equip de govern s’ha repartit  80.619 € del  que cobraven entre 
tots  dos  càrrecs  de  confiança (82.412  €).  L’estalvi,  doncs,  és  de 
1.792,53 €. La xifra exacta no es pot calcular perquè Josefina Bernades no 
tenia  un  sou  fix  i  cobrava  per  assistències  a  plens  i  comissions,  però 
aproximadament hauria cobrat 2.000 €.

El juny i juliol de 2015, en la primera estructuració del cartipàs municipal no 
hi havia cap regidor amb dedicació exclusiva al govern targarí, però ara són 
tres. Només dos tenien el 100 % de dedicació a la política: l’alcaldessa, amb 
el 25 % de jornada a Tàrrega (12.412 €) i el 75 % a la Diputació (51.829 €), i 
Josep Castelló, regidor de Serveis Municipals amb un 66 % (23.230,80 €) i 4t 
vicepresident del Consell Comarcal amb un 34 % (16.000 €).

Al gener de 2016, i motivada per la dimissió de la regidora Bernades, l’equip 
de govern aprofità per fer una modificació del cartipàs. Òbviament, entrà a 
govern la següent de la llista de CiU, Antònia Pérez, que des de feia quatre 
anys  era  coordinadora  de  l’àrea  de  Finances,  nomenada  com  a  càrrec 
eventual o de confiança per l’anterior govern de CiU i Sumem per Tàrrega. 
La CUP ja vam denunciar llavors la total incoherència de la maniobra perquè 
qui  feia  unes  feines  suposadament  només  tècniques  passava  a  fer  les 
mateixes tasques des d’una posició política, atès que la seva tasca “tècnica 
tan necessària” no era substituïda. A més, passava d’un sou de 37.578 € a 
un de 49.651 €. Sempre amb el 100 % de dedicació, però des de llavors 
amb una  retribució  igual  que  la  de  l’alcaldessa  i  superior  a  la  resta  de 
regidors: 21,75 € per hora. El segon canvi: la regidora d’Acció Social i del  
PSC, Noèlia Soto, passà del 40 % de la jornada (13.970 €) al 100 % (30.000 
€).  Per  acabar,  en  aquella  operació,  entre  els  regidors  restants 
s’augmentaren en total 910 € el salari. L’operació suposà un augment de la 
despesa pública: 27.149 € anuals.

En l’últim Ple (24 de novembre) hi va haver una nova modificació de les 
retribucions;  concretament  la  del  regidor  de  Cultura,  Raül  Palacios,  que 
passà d’una dedicació del 40 % (14.107,70 €) a una del 100 % (30.000 €). El 
gerent de Cultura (44.834 €) es jubila anticipadament i això fa que l’equip 
de  govern  (CiU  i  PSC)  afirmi:  “Es  fa  necessari  atribuir  les  tasques  que 
actualment realitza el senyor Pau Llacuna al regidor de l’àrea, el senyor Raül 
Palacios”. O sigui, traspàs de competències i una part del sou. En el Ple, el 
Comú de Tàrrega i la CUP hi vam votar en contra i ERC-MES es va abstenir.

Aviat veurem uns altres pressupostos sense marges per a fer inversions ni 
per a fer més polítiques socials a Tàrrega. Cal estalvi i vetllar pels interessos 
generals, no pas pels particulars. Cal mirar de contractar tècnics, rebre 



subvencions públiques i optimitzar tasques; no pas augmentar la dedicació 
de regidors. L’Ajuntament no és una agència de col·locació.
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