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DECRET
Antecedent
El passat 24 de maig van tenir lloc les eleccions municipals, i en data d’avui, 13
de juny de 2015, l’Ajuntament ha quedat constituït.
És per aquest motiu que es considera necessari establir el règim de dedicació dels
membres de la Corporació, així com els criteris de la retribució que comporta.
El Consell Plenari en sessió extraordinària i urgent duta a terme també en data
d’avui, 13 de juny de 2015, ha aprovat el règim de dedicació i retribucions
dels/les consellers/res de l’Ajuntament de Tarragona.
En aquest sentit ha establert que els membres de la Corporació que exerciran el
seu règim en dedicació exclusiva seran fins un màxim de 18, i els membres de la
corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial seran fins
un màxim de 9. Així mateix, ha establert que els consellers i conselleres que no
tinguin el règim de dedicació exclusiva o parcial, percebran les dietes per
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels corresponents òrgans
col·legiats d'acord amb els imports previstos a les Bases d'execució del
pressupost de 2015.
Consta dins de l’expedient informe favorable de fiscalització limitada prèvia de
conformitat amb l'article 3.100.1.1 de l'annex I de les Bases d'Execució del
Pressupost de 2015.
Fonaments de Dret
El règim retributiu dels membres de les corporacions locals està regulat als
articles 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL). L’art. 75 LRBRL preveu que els membres de les
corporacions locals rebran retribucions per l’exercici del càrrec quan el
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial. En els dos casos es
donaran d’alta en el règim de la Seguretat Social.
L’article 75.5 de l’esmentada llei disposa que correspon al president de la
corporació determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions
en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Decret d’Alcaldia de data d’avui de nomenament dels tinents d’alcalde i
delegació de competències.
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L’article 35 de les Bases d’Execució del Pressupost 2015, recull les retribucions
dels membres de la Corporació, en el següent sentit:
Es fixa en concepte de dedicació exclusiva les següents retribucions anuals:

Alcalde

67.680,00 Euros

Tinents d’Alcalde

50.406,00 Euros

Regidors amb responsabilitat d’Àrea o Subàrea

41.850,00 Euros

Altres regidors (2 per cada grup de l’oposició)

29.610,00 Euros

El pagament s’efectuarà mensualment a raó de la 1/12 part.
Les percepcions anuals en concepte de dedicació parcial seran les següents:
Alcalde

64.296,00 Euros

Tinents d’Alcalde

41.850,00 Euros

Regidors amb responsabilitat d’Àrea o Subàrea

37.882,00 Euros

Altres Regidors no compresos en apartats anteriors

24.890,00 Euros

El pagament s’efectuarà mensualment a raó de la 1/12 part.
Aquestes percepcions s’estableixen per a la realització de totes les tasques
relacionades amb el seu càrrec, inclòs l’estudi i preparació dels assumptes dels
Òrgans Col·legiats i complementaris de que formin part i l’assistència als
mateixos.
Els membres de la Corporació en dedicació exclusiva i dedicació parcial hauran
d’esser donats d’alta a la Seguretat Social amb assumpció per part de la
Corporació de les quotes empresarials que corresponguin. En cas que la
dedicació parcial es compatibilitzi amb una altra activitat, serà necessari
tramitar el corresponent document de pluriocupació o pluriactivitat, de tal
manera que les quotes empresarials a abonar ho siguin en proporció a les
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retribucions. Es descomptarà la Seguretat Social que correspongui a càrrec del
Regidor.
En qualsevol cas, la quantitat serà el que resulti de l’increment que s’estableixi
definitivament pels funcionaris en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
L’article 33.3 de les Bases d’Execució del Pressupost 2015 de l’Ajuntament fixa
les Indemnitzacions per assistència a Òrgans Col·legiats, en el sentit següent:
Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial,
percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació de que formin part, en la següent quantia:
Consell Plenari
Junta de Govern Local
Comissions informatives
Junta de portaveus
Altres Comissions

752,00 Euros
752,00 Euros
532,98 Euros
380,70 Euros
380,70 Euros

La quantitat a percebre anualment tindran un límit de:
Tinents d’Alcalde
Regidors amb responsabilitat d’Àrea o Subàrea
Regidors no compresos en apartats anteriors

41.850,00 Euros
37.882,00 Euros
24.890,00 Euros

Les quantitats a percebre mensualment no podran superar la 1/12 part del total
anual, excepte el mes de desembre en que es regularitzarà tenint en compte el límit
anual i en el mes de cessament, en aquest cas es regularitzarà tenint en compte el
límit anual ajustat a la proporció de l’any en la que s’hagi desenvolupat
efectivament el càrrec.
Els següents consellers han manifestat la voluntat d’exercir el seu càrrec en règim
de dedicació exclusiva són:
-

Arga Sentís Maté
Laia Estrada Canón
Cristina Guzmán Roset
Xavier Puig Andreu
Pedro Sánchez Martínez
Lorena Roldan Suárez, a partir de l’1 de juliol de 2015
Elvira Ferrando Gómez
Javier Villamayor Caamaño
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-

Begoña Floria Eseberri
Josep Maria Milà Rovira
Ana Santos Gorraiz
Pau Pérez Herrero
Francesc Roca Rosell, a partir del dia 1 de juliol de 2015.

L’alcalde ha manifestat que desenvoluparà el seu càrrec amb el règim de dedicació
exclusiva.
El següents consellers han manifestat la seva voluntat d’exercir el seu càrrec en
règim de dedicació parcial:
-

Jordi Martí Font, a partir de l’1 de juliol de 2015
Rubén Viñuales Elías
Sònia Orts Leiva
Ivana Martínez Valverde

Segon informe de l’interventor general hi ha reserva de crèdit al vigent pressupost
en les següents partides 02050-91210-10000 i 02050-91210-16000 (número
d’operació 220150011248) (número d’operació 220150011880), i a la partida
02050-91210-48900 (número d’operació 220150011247).
3.- Resolució
En conseqüència, l’alcalde
RESOL:
Primer.- Establir que els/les conselleres que a continuació es relacionen exerciran
el seu càrrec amb dedicació exclusiva i percebran les retribucions brutes anuals
que tot seguit es detallen:
-

Arga Sentís Maté

29.610,00 euros

-

Laia Estrada Canón

29.610,00 euros

-

Cristina Guzmán Roset

29.610,00 euros

-

Xavier Puig Andreu

29.610,00 euros
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-

Pedro Sánchez Martínez

29.610,00 euros

-

Lorena Roldán Suárez

29.610,00 euros

( a partir de l’1 de juliol de 2015)

-

Elvira Ferrando Gómez

50.406,00 euros

-

Javier Villamayor Caamaño

50.406,00 euros

-

Begoña Floria Eseberri

50.406,00 euros

-

Josep Maria Milà Rovira

50.406,00 euros

-

Ana Santos Gorraiz

50.406,00 euros

-

Pau Pérez Herrero

50.406,00 euros

Francesc Roca Rosell

50.406,00 euros

-

( a partir de l’1 de juliol de 2015)

  

Segon: Establir que l’alcalde, Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova,
desenvoluparà el seu càrrec en dedicació exclusiva i percebrà 67.680,00 euros en
concepte de retribucions brutes anuals.
Tercer: Establir que els/les conselleres que a continuació es relacionen exerciran
el seu càrrec amb dedicació parcial i percebran les retribucions brutes anuals que
tot seguit es detallen:
-

Jordi Martí Font

24.890,00 Euros

(A partir de l’1 de juliol de 2015)

-

Rubén Viñuales Elías
Sònia Orts Leiva
Ivana Martínez Valverde

24.890,00 Euros
24.890,00 Euros
41.850,00 Euros

Quart: Que amb data 13 de juny de 2015 s’efectuï la corresponent alta en règim
general de la Seguretat Social de l’Il.lm. Sr.Alcalde, Josep Fèlix Ballesteros
Casanova, i de tots els/les consellers/res esmentats al punt primer i tercer
anteriors, tret de la Sra. Lorena Roldán Suárez i el Sr. Jordi Martí Font que
s’efectuaran amb data 1 de juliol de 2015.
Cinquè: Establir el règim d’imdemnitzacions a favor de la resta de consellers/res
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que tot seguit es detalla:
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Consell Plenari
Junta de Govern Local
Comissions informatives
Junta de portaveus
Altres Comissions

752,00 Euros
752,00 Euros
532,98 Euros
380,70 Euros
380,70 Euros

Sisè: Donar compte d’aquesta resolució al Consell Plenari.
Setè: Publicar aquesta resolució al BOPT i al tauler de la Seu Electrònica de la
Corporació.
Tarragona, 13 de juny de 2015
L’alcalde

El secretari general

Josep Fèlix Ballesteros Casanova

Joan Anton Font Monclús

