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DECRET D’ALCALDIA

SOBRE PETICIÓ DE LA REGIDORA DEL PSC SRA. ANNA ORDÓÑEZ RIVERO 
RESPECTE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES

 
Atès que consta a aquesta Alcaldia reiterades intervencions en el punt “Precs i preguntes” 
de  les  sessions  plenàries,  des  de  l’any  2015,  en  relació  a  una  possible  infracció  de 
l’ordenament  jurídic  en  la  fixació  del  règim  retributiu  dels  càrrecs  electes,  que  es  va 
aprovar pel Ple en data 23 de desembre de 2013. 

A continuació es reprodueixen, de forma literal, algunes d’aquestes intervencions que han 
estat per part de l’actual portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Anna Ordóñez Rivero, 
que, en el moment de fer-les, tenia el càrrec d’Alcaldessa de la Corporació:

Ple ordinari 17/9/2015

“I  un altre  punt,  per  vostè  Sra.  Figueras,  la  Sentència  del  Tribunal  Suprem d’1  de  
desembre de 1995, va establir que l’assignació de diferents quantitats com a dietes per  
assistència  als  òrgans col·legiats  –màximes per  a  l’alcalde,  menors  per  als  tinents  
d’alcalde i regidors d’àrea o presidents de comissions informatives i menors encara  
pels altres regidors– atès que aquesta assistència no suposa necessàriament major  
treball  per  la  preparació  de  les  sessions  per  qui  exerceix  càrrec  de  major  
responsabilitat, doncs la conducta exigible dels membres de la Corporació tant els que  
formen part de l’equip de govern municipal com els altres, és una diligència extrema en  
l’estudi  dels  assumptes  examinats  pels  òrgans  col·legiats,  es  contrària  a  Dret  per  
contravenir  l’article  13.6  del  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions  
locals.

Les retribucions que vostè va percebre de conformitat amb les Bases d’execució del  
pressupost de l’any 2014, són contràries a dret, es a dir són il·legals.”

Ple ordinari 24/11/2015

“Sigui legal i il·legal, en el moment que s’hagin de prendre les mesures correctores, ja  
es  veurà  si  els  ha  de  retornar  o  no  els  ha  de  retornar.  No  diem  que  s’hagi  fet  
voluntàriament, en cap moment diem que s’ha fet voluntàriament, perquè veiem que les  
sentències  van  com van,  però  una  cosa  són  indemnitzacions  i  altra  cosa  és  una  
retribució.”

Atès que,  amb posterioritat  a  ocupar  el  càrrec d’Alcaldessa,  l’actual  portaveu del  grup 
municipal del PSC, Sra. Anna Ordóñez Rivero, fa les següents intervencions plenàries, en 
els mateixos termes indicats anteriorment:

Ple ordinari 17/11/2016

“En referència a que els regidors no poden estar topats.
Això  ha  passat  durant  més  de  8  anys  i  es  va  quedar  que  es  tornaria  la  part  
corresponent als regidors i que s’havien de retornar les gratificacions que no estaven  

 



 

ben retribuïdes. La meva pregunta: quan es farà efectiu això?”

Ple ordinari 15/6/2017

“Ple del 17 de novembre de 2016 Punt núm. 11 segons el qual els regidors no poden  
estar topats (respecte al salari) llavors els regidors que han format part de l’oposició,  
quan serà efectiu? I si hi havia gratificacions que no estaven ben retribuïdes, s’havien  
de retornar?”

Arrel  d’aquestes  reiterades  sol·licituds,  així  com de  les  diferents  trucades  telefòniques 
demanant  informació  sobre  l’estat  d’execució  de  les  seves  peticions  anteriorment 
indicades,  aquest  Ajuntament  va sol·licitar  un informe al  Servei  d’Assistència Municipal  
(SAM) de la Diputació de Tarragona, amb les següents conclusions:

“1er.  En  resposta  a  la  qüestió  plantejada  per  l’Ajuntament  sobre  les  possibles  
irregularitats que s’han detectat en l’establiment d’indemnitzacions en funció del càrrec  
que s’ostenta en els òrgans col·legiats municipals, cal dir que la jurisprudència ja s’ha  
encarregat de dir que no és ajustat a dret establir diferents quantitats per tal de retribuir  
els  regidors  de  l’Ajuntament  en  règim  de  les  assistències  a  percebre  per  la  
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats. 

2n. I en resposta a la qüestió sobre la procedència o no de l’establiment de topalls en el  
règim  indemnitzatori  dels  òrgans  col·legiats,  és  totalment  ajustat  a  dret  i  s’ha  de  
respectar, atesa la vinculació als propis actes que tenen els acords presos en seu dels  
òrgans de govern, més enllà que, com s’ha dit en la resposta anterior, no es poden  
establir límits diferents en funció de si es tracta d’un o altre càrrec electe. “

De conformitat amb tot això exposat,  

RESOLC

PRIMER. Incoar expedient en relació a la sol·licitud de revisió de l’acord d’aprovació del 
règim retributiu dels càrrecs electes, referit per la Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del  
grup polític municipal PSC. 

SEGON.  Notificar  aquesta  resolució  a  tots  els  grups  municipals  de  la  Corporació, 
mitjançant  notificació  al  seu  portaveu,  donant  trasllat  en  document  annex  de l’informe 
emès pel Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona, exp. SAM: 
8004330008-2018-0012143.

TERCER.  Encomanar  a  la  Secretaria  Intervenció  Municipal  emeti  informe  sobre  el 
procediment a seguir en la tramitació del present expedient, sempre i quan, prèviament, 
s’hagi enllestit la intervenció del Secretari en els següents expedients: 

1) Expedient Boscos
2) Sol·licituds d’accés a la informació pública
3) Expedient d’enllumenat al Priorat de Banyeres
4) Poblat ibèric
5) Expedient d’execució d’obres al Museu Cal Fontanilles
6) Liquidació del pressupost i modificacions pressupostàries
7) Formalitzacions contractuals

QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local i al Ple de la Corporació de la present  
resolució.

 



 

    En dono fe
L’Alcalde                                                               El Secretari interventor tresorer

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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