
 

 

LLUÍS SALVADÓ TENESA 

PRESIDENT 
 

LA RÀPITA (MONTSIÀ), 1969 

 

 

 

CURRICULUM VITAEA    

 

Enginyer Industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 

Barcelona (UPC). 

Postgrau en Direcció General d’Empreses per la UOC. 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONALL  

 

President del Port de Barcelona des del 29 de novembre de 2022. 

Di Ha desenvolupat funcions directives durant 10 anys a l’empresa privada. 

 
Diputat per Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya entre 2012 i 2015, i 

entre 2017 i 2022, on ha estat portaveu adjunt del grup parlamentari i portaveu 

en matèria d’economia i hisenda.  
 

Ha estat secretari d’Hisenda del Govern de Catalunya durant el 2016 i 2017, 
període durant el qual va presidir l’Agència Tributària de Catalunya, Fira 2000 i 

Loteries de Catalunya. 
  

Va ser delegat del Govern a les Terres de l’Ebre des del 2004 fins al 2010 i va 
presidir el Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre del 2004 al 2009. 

Representant d’Esquerra Republicana a l’Institut pel Desenvolupament de les 

Comarques de l’Ebre (IDECE) entre 1997 i 2003.  
 

Va ser regidor i alcalde de l’Ajuntament de la Ràpita entre 1994 i 2005, 
vicepresident del Consell Comarcal del Montsià i diputat provincial.  

 
 

 
 

 

 
  



  

RETRIBUCIÓÓ  

 

De conformitat amb allò previst a l'art. 21. Tres de la Llei 22/2021, de 28 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, la Secretaria 

d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda ha establert mitjançant 

Resolució signada (PD Ordre HAC/134/ 2021, de 17 de febrer, BOE 18/02/2021) 

amb data 21/01/2022 l'actualització retributiva aplicable als Presidents i 

Presidentes de les Autoritats Portuàries. 

En compliment de la mateixa, amb efectes de 01/01/2022, la retribució total serà 

de 119.353,85€ i estarà conformada pels conceptes següents: Retribució bàsica 

anual de 91.616,29€ abonables en dotze mensualitats més dues pagues 

extraordinàries; i la Retribució variable de 27.737,56€, distribuïda en 12 

mensualitats. 

Aquests conceptes inclouran qualsevol retribució en espècie i les percepcions que es 

puguin derivar de l’assistència a qualsevol Consell d’Administració de conformitat 

amb el que estableix la Llei 3/2015, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de 

l’Administració General de l’Estat. 

 

Ports de l'Estat.- Madrid, 22 de desembre de 2022. 

(N / REF: Exp. 55/22-56/22) 

 

                                                                    


