Un inici de mandat deslleial
La Candidatura d’Unitat Popular menteix quan acusa l’oposició de ser la culpable de
l’endarreriment del ple del cartipàs pel desacord sobre les retribucions per assistir als Plens
Municipals. Només podem subscriure aquestes afirmacions en un context de mala fe deliberada
ja que segons ens va manifestar l’alcaldessa, la CUP ja havia acceptat l’acord el dia 2 juliol. Un
acord que implicava un fort increment de 100.000€ anuals per l’equip de govern amb 5,3
dedicacions completes, i de només uns 15.000€ en concepte d’assistències per l’oposició a Plens,
Comissions informatives i Junta de portaveus. La CUP és deslleial en les negociacions i falta a la
veritat quan afirma que els seus salaris compleixen el seu propi codi ètic, ja que no és així en el
cas de l’alcaldessa i en funció de la retenció de l’IRPF que s’apliqui.
El dia 27 de juny ja hi va haver una primera reunió entre els portaveus dels grups i l’alcaldessa,
que va manifestar la voluntat inequívoca que l’oposició pogués veure retribuïda la seva funció a
la corporació, exposant també que es plantejaria un increment notable dels salaris de l’equip de
govern. Una de les propostes que es va fer en aquella reunió gaudia d’un suport no unànime
però si majoritari, inclosa l’alcaldessa que va exposar que ho plantejaria al grup de la CUP, com
també faríem la resta de grups. Junts per Berga va arribar a un acord intern el dia 1 de juliol i el
dia 2 se’ns va comunicar que l’assemblea de la CUP també ho havia acceptat, així com també el
PSC. La voluntat de l’alcaldessa era poder realitzar el Ple, pel qual semblava que hi havia acord,
el dia 4 de juliol. El mateix dia se’ns va comunicar que no s’havia pogut tenir la documentació a
punt i que se’ns informaria de quina seria la nova data del ple. A més, se’ns emplaçava a una
nova reunió que es va realitzar el dia 6 en la qual la CUP demanava un increment de les
aportacions als Grups Municipals, que havien estat notablement rebaixades, per compensar
l’increment de les assistències als Plens. En aquella reunió es van acceptar els plantejaments de
la CUP i es va arribar, de nou, a un acord majoritari que incloïa que el Ple es convocaria el dia 11
de juliol. A partir d’aleshores l’alcaldessa ens va comunicar que per problemes interns a
l’Ajuntament no s’havien pogut realitzar alguns informes i que el Ple es realitzaria el dia 15 de
juliol. Finalment, però, després d’uns dies de no tenir cap tipus d’informació per part de
l’Ajuntament, es va convocar el plenari per ahir dijous dia 18.
Des de Junts per Berga hem defensat que les tasques de govern han de ser remunerades i, tot i
que no creiem necessàries tantes dedicacions completes, comprenem que s’incrementin les
aportacions destinades al bon govern. Creiem, per altra banda, que la tasca de control que
realitza l’oposició és imprescindible i que, encara que sigui mínimament, l’assistència als Plens
ha de ser remunerada. També defensem que la posició d’alcalde ha de ser un lloc ben remunerat
ja que les responsabilitats a tots nivells són considerables, i així s’ha de veure reflectit en les
retribucions. Per tant, també estem d’acord que el sou de l’alcaldessa sigui superior a la resta,
encara que possiblement incompleix el codi ètic de la CUP. El seu comunicat i afirmacions son
dubtoses en aquest punt.
Junts per Berga ha estat lleial en la negociació i ha percebut aquesta lleialtat per part de
l’alcaldessa. Tot i així, un cop vist el comunicat de la CUP, hem de manifestar que la bona entesa
que s’havia aconseguit fins ara s’ha vist malmesa considerablement. En aquest sentit, demanem
una rectificació per part de la CUP i constatem que Junts per Berga seguirà treballant per trobar
acords i així implementar els compromisos que hem adquirit amb la ciutadania, sempre que es
constati un esperit real de col·laboració.
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