
MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS  AL  PLE DEL 15

D’ABRIL DEL 2016 PER AL REEQUILIBRI DELS SOUS I  DE LES RETRIBUCIONS

DELS REGIDORS DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

En els darrers mesos hem vist com l’equip de govern de Reus ha incorporat quatre nous

membres després dels corresponents pactes: primer dos regidors d’Ara Reus i després

dues regidores  d’ERC-MES-MDC-Avancem-AM. L’entrada d’aquests  quatre  regidors  al

govern local no soluciona els problemes de governabilitat a l’Ajuntament de Reus, ja que

l’equip de govern continua estant en minoria amb onze regidors davant dels setze regidors

de l’oposició. 

En canvi, aquestes incorporacions han deixat palès que el sistema de retribucions dels

càrrecs electes vigent comporta un exagerat desequilibri  entre el  cost d’un regidor de

govern  i  un  de  l’oposició.  De  ben  segur  que  l’Alcalde,  en  ser  conscient  d’aquesta

desproporcionalitat, en el moment de l’entrada al govern de les dues regidores d’ERC va

incorporar una rebaixa del 10% en les retribucions de quatre regidors de govern amb

dedicació  exclusiva,  una  rebaixa  que  no  deixa  de  ser  simbòlica  si  tenim  en  compte

l’increment que van suposar aquestes incorporacions. El canvi d’estatus d’aquests quatre

regidors,  que  han  passat  d’estar  a  l’oposició  a  estar  en  el  govern  local,  suposa  un

augment de la despesa de 245.000 euros anuals. És una xifra molt elevada, sobretot si

fem la comparació amb el conjunt de les retribucions dels setze regidors de l’oposició, que

suma 263.000 euros anuals.

És per aquests motius que, amb aquesta moció, el Grup Municipal de Ciutadans pretén

reequilibrar les retribucions corresponents als regidors de govern, per tal de fer-les més

adequades a la situació econòmica del consistori i socioeconòmica de la ciutat.

No cal  anar  gaire  lluny per  comprovar  com altres ajuntaments  ja  compten amb unes

retribucions més ajustades als càrrecs en qüestió.  Per exemple, el  veí  Ajuntament de

Tarragona té un sistema de sous i retribucions més equitatiu i en concordància amb la

responsabilitat i la càrrega de treball de cada càrrec. L’Alcalde de Tarragona cobra 67.680



euros anuals, mentre que el sou de l’Alcalde de Reus és de 75.000 euros per any. A

Tarragona, un regidor de govern cobra un màxim de 50.406 euros anuals i un regidor de

l’oposició amb dedicació exclusiva en cobra 29.610. A Reus, el cost mínim d’un regidor de

govern són 76.312,69 euros (Seguretat Social inclosa), mentre que les retribucions dels

regidors  de  l’oposició  que no són portaveus són d’un  màxim de 14.400 euros  sense

Seguretat Social, xifra que no sempre s’assoleix. És a dir, hi ha una diferència de 60.000

euros anuals entre el cost d’un regidor del govern i un de l’oposició.

Donat  l’actual  context  econòmic,  i  en  concret  la  precària  situació  econòmica  de

l’Ajuntament de Reus, Ciutadans creu que l’equip de govern ha d’estar a l’alçada de les

circumstàncies. 

Amb les mesures que proposa el Grup Municipal de Ciutadans aconseguiríem un estalvi

anual de més de 200.000 euros respecte a la despesa actual.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. El sou anual brut de l’Alcalde de Reus (sense incloure les despeses de Seguretat

Social) es fixarà en un màxim de 65.000 euros.

Segon. El sou brut anual dels regidors de l’equip de govern es fixarà en un màxim de

53.000 euros per regidor en el cas dels tinents d’alcalde (sense incloure les despeses de

Seguretat Social) i amb un màxim de 4 tinents d’alcalde; i en un màxim de 50.000 euros

per a la resta de regidors de govern (sense incloure les despeses de Seguretat Social),

independentment del  nombre de Regidories que ostenti  cada regidor.  El  cost  total  de

l’equip  de  govern  mai  podrà  superar  els  727.000  euros  anuals.  Si  s’incorporen  més

regidors  a  l’equip  de  govern,  aquests  727.000 euros  es  dividiran  entre  el  nombre de

regidors que estiguin en el govern.

Tercer. Les dietes per assistència corresponents a la presidència del Ple, a la Junta de

Govern Local i a la Comissió de Delegats quedaran suprimides.

Quart. L’aportació anual variable que els Grups reben per regidor serà de 2.400 euros per

regidor amb dedicació exclusiva, i es mantindrà en 4.800 euros per regidor amb dedicació

parcial.



Cinquè. En  el  cas  dels  regidors  de  govern  amb  dedicació  parcial,  el  seu  sou  serà

proporcional a aquesta dedicació, segons el sou brut anual estipulat.

Sisè. Aquesta proposta de resolució es farà efectiva a partir de l’1 de maig del 2016.

Reus, 14 d’abril del 2016

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


