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ANUNCI
El Plenari del Consell Municipal, en la seva sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2015, va
adoptar els acords sobre dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres de la Corporació i dels consellers i conselleres de Districte que es transcriuen
íntegrament a continuació:
«PRIMER.- RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
1) FIXAR, de conformitat amb allò establert a l’article 75 ter 1 n) de la Llei de Bases del Règim Local,
en trenta-dos el nombre màxim de membres de la Corporació que podran prestar els seus serveis
en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA.
2) DETERMINAR com a nombre màxim de regidors i regidores que podran prestar els seus serveis
en règim de DEDICACIÓ PARCIAL, el que resulti de restar del nombre legal de membres de la
Corporació (41) el nombre de dedicacions exclusives que s’hagin atribuït. En el règim de
dedicació parcial s’aplicaran els percentatges del 85%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a
la determinació de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les correlatives
retribucions.
3) Els membres de la Corporació que no tinguin assignada una dedicació exclusiva o parcial
exerciran les seves funcions SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL.
4) El règim de dedicació de cadascun dels regidors i regidores serà establert per l’alcaldessa dins
dels límits assenyalats en els apartats anteriors i a proposta, si s’escau, dels Grups municipals, de
conformitat amb allò establert a l’article 11.2 del Reglament Orgànic Municipal.

SEGON.- RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
1) APROVAR les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si s’escau tinguin dret els
funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a percebre pels membres de la Corporació
que prestin els seus serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL segons la següent
relació.
RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS)
Càrrec
Alcaldessa
Tinents d’alcalde
Portaveu del Govern Municipal
President/a de Grup municipal
Regidor/a de Govern
Portaveu titular dels Grups Municipals
Portaveu adjunt/a de Grup Municipal
President/a d’una Comissió de Consell
Municipal
President/a del Consell de Districte
Regidor/a de l’oposició

Dedicació
exclusiva
100.000,00 €
98.192,00 €
98.192,00 €
92.600,00 €
84.532,00 €
84.532,00 €
76.649,00 €

Dedicació
parcial (85%)
85.000,00 €
83.463,20 €
83.463,20 €
78.710,00 €
71.852,20 €
71.852,20 €
65.151,65 €

Dedicació
parcial (50%)
50.000,00 €
49.096,00 €
49.096,00 €
46.300,00 €
42.266,00 €
42.266,00 €
38.324,50 €

Dedicació
parcial (25%)
18.750,00 €
18.411,00 €
18.411,00 €
17.362,50 €
15.849,75 €
15.849,75 €
14.371,69 €

75.316,00 €

64.018,60 €

37.658,00 €

14.121,75 €

75.316,00 €
56.387,00 €

64.018,60 €
47.928,95 €

37.658,00 €
28.193,50 €

14.121,75 €
10.572,56 €

1

Secretaria General
Pl. Sant Miquel, s/n, 3ª pl., Edifici Nou
08002- Barcelona
Telèfon 93 402 32 41
Fax 93 402 70 74

En el cas que concorri en algun membre dos o més càrrecs, percebrà exclusivament la retribució
anual del càrrec amb superior quantia.
2) APROVAR les quanties de les assistències a percebre pels regidors i regidores SENSE DEDICACIÓ
ESPECIAL per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part,
segons les quanties i límits següents:
CONCEPTE

(€)

Regidor de Ple. Dedicació assistència

32.616 €

3) L’Ajuntament de Barcelona comunicarà a les restants entitats i organismes locals de què formin
part els càrrecs electes municipals, l’import total de les retribucions anuals i assistències que els
hi corresponguin en atenció al seu règim de dedicació, a efectes d’allò establert a l’article 75 bis
de la Llei de Bases del Règim Local.
4) Tots els membres de la Corporació, amb independència del règim de dedicació que tinguin
assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per despeses efectives ocasionades en
l’exercici del seu càrrec, que seran compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de
Barcelona relativa a les bestretes de caixa fixa.
5) Aquesta proposta de retribucions dels càrrecs electes serà ampliada per l’elaboració d’una
proposta de Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona que incorporarà també els Comissionats i
l’Alta Direcció de lliure designació. Aquest document contemplarà elements centrals com fixació
de salaris màxims, les dietes als òrgans supramunicipals, la contractació de personal (tal i com es
fa al Parlament Europeu), la transparència i la relació entre el sector públic i el privat en l’àmbit
de la contractació, entre altres.

TERCER.- RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES DE DISTRICTE
1) De conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament
dels Districtes, els consellers i conselleres de Districte exerciran les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva, plena (equivalent a tots els efectes a la parcial) o ordinària. En conseqüència:
a) La dedicació exclusiva correspondrà a un conseller/a per Districte que formi part de la
Comissió de Govern del Districte.
b) La dedicació plena la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun dels Grups
municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els percentatges del 75%, 50% o 25% de
la dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació mínima necessària per a la
percepció de les correlatives retribucions.
c) La dedicació ordinària la tindran la resta de consellers i conselleres de Districte.
2) El règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres de Districte serà establert pel
respectiu regidor/a de Districte en atenció als criteris assenyalats a l’apartat anterior, de
conformitat amb l’habilitació continguda a l’esmentat article 17.4 NRFD.
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3) A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en aquesta mateixa
sessió, les dedicacions dels consellers i conselleres de Districte seran assignades pels respectius
Regidors/es de Districte en la forma següent:
a) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents límits i distribució:
-

Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions assignades al conseller/a
tècnic/a per l’article 27 NRFD.
Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions d’assistència a la Presidència del
Consell.
Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del Districte.
Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a consellers o
conselleres de cadascun dels Grups Municipals constituïts en el Consistori, per a
l’exercici de tasques de coordinació general dels consellers i conselleres de Districte del
Grup de què es tracti en el conjunt de la ciutat.

b) La dedicació parcial la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun dels Grups
municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els percentatges del 75%, 50% o 25% de
la dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació mínima necessària per a la
percepció de les correlatives retribucions.
c) La resta dels Consellers/res de Districte exerciran les seves funcions sense dedicació especial.

QUART.- RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS CONSELLERS I CONSELLERES DE
DISTRICTE
1.1 APROVAR les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si s’escau tinguin dret els
funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a percebre pels consellers i conselleres de
Districte que prestin els seus serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PLENA (parcial) segons
la següents relació.
RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS)
Càrrec
Conseller/a membre de la Comissió de
Govern amb dedicació exclusiva
Conseller/a de dedicació parcial (1 per
cadascun dels restants Grup municipal

Dedicació
exclusiva

Dedicació
plena (75%)

Dedicació
plena (50%)

Dedicació
plena (25%)

32.040,00 €

21.360,00 €

10.680 €

42.720,00 €

1.2 A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en aquesta mateixa
sessió, les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si s’escau tinguin dret els
funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a percebre pels consellers i conselleres de
Districte que prestin els seus serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PARCIAL seran les
següents:
RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS)
Càrrec

Dedicació
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Conseller/a art. 27 NRFD
Conseller/a assistència a la Presidència
Conseller/a dedicació exclusiva
membre Comissió de Govern
Conseller/a dedicació exclusiva tasques
coordinació general
Conseller/a de dedicació parcial

exclusiva
51.950,00 €
47.000,00 €

parcial (75%)

parcial (50%)

parcial (25%)

32.040,00 €

21.360,00 €

10.680,00 €

47.000,00 €
47.000,00 €

2.1 APROVAR les quanties de les assistències a percebre pels consellers i conselleres de Districte
amb règim de DEDICACIÓ ORDINÀRIA per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de què formin part, segons les quanties i límits següents:
CONCEPTE

Import per sessió (€)

Per assistència a les sessions del Ple del Consell de Districte
Per assistència a les sessions de la Comissió de Govern
Per assistència a les sessions de les comissions i dels òrgans consultius i de
participació previstos a les NRFD
Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus
LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER CONSELLER/A

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
10.000,00 €

2.2 A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en aquesta mateixa
sessió, les quanties establertes en el quadre anterior seran les que regiran per a l’abonament de
les assistències meritades pels consellers i conselleres SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL.
3) Tots els consellers i conselleres de Districte, amb independència del règim de dedicació que
tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per despeses efectives ocasionades
en l’exercici del seu càrrec, que seran compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament
de Barcelona relativa a les bestretes de caixa fixa.
CINQUÈ.- PUBLICITAT
DISPOSAR la publicació íntegra dels acords anteriors en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu
electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim
Local. »
Barcelona, 24 de juliol de 2015
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès
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