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Ajuntament • . de Barcelona 
Núm. expedient 1281/2014 
Nl1m. res.oluciO: CP15/01 PRl3 

EL PLENARI OEL CONSELL MUNICIPAL, en sessió del dia 30~01-2015, adÒ¡:ità el segQent 

acord: 
APROVAR la classificució en Lrcs gr·ups dels ens municipul~> que conformen el sector públic 

local de P Ajuntament dt! Barcelona, tal com figura a l annex. ESTABLlR el nombre màxim de 
membres dl:lls consells d'admil1istració en els ens que conformen el sector públic local dc 
I Ajuntament de Barcelona en funció del grup, tal com figum a l'annex. ESTABUR el nombre 
màxim de directius en els ons· qoe conformen el sector·públic local de l'Ajuntament de Barcelona en 
funció' del gru'p, tal coLri figura a l'annex. ESTAB.LIR la quantra màxima de la retr~bució bàsica, de 
lloc i nrí~ble, en funció el grup ~e .cla¡;~ificació ,' per als directius. de .les entitats que conformen el 
sector públic IQcaJ de tt Ajuntament 'de B~rcclóna, t1rl com ~s detalla a.l'imncx. . · 

nut Llltdot 
Ni. 104m 

·El Secretari General; 



Ajuntament 
de Barcelona 

Gerència de Recursos Húmahs i brganització 

Annex 

I. Classificació dels ens municipals que confo~me~ el sector públic local de l'Ajuntament de 

Barcelona 

Els ens municipals afectats es classifiquen de la següent manera: 

• Grup 1: 

o 
o 
o 

.o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Institut Municipal de Serveis Socials 

lnstitút Municipal d'Hisenda 

Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 

Institut de Cultura de Bar-celona 
'' ' 

Institut Municipal d'Educació de Barcelona 

lnstitu~ Munic;ipal Parcs i Jardins 

Institut Municipal d'Informàtica 

Institut Muniéipal de Mercats de Barcelona 

Patronat Municipal de l'Habitatge 

Institut Barcelona Esports 

Barcelona Serveis Municipals, SA 

Barcelona Activa, SA 

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA 

Barcelona Gestió Urbanística, SA 

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA 

o Cementiris de Barcelona, SA 

o Mercados de Abastecimiento de Barcelona, SA 

o Tractament i Selecció de Residus, SA 

o Barcelona Regional, SA 

• Grup 2: 

o lnstitu,t Municipal d'Urbanisme 

o Institut Municipal Persones amb Discapacitat 

o Fundació Mies Van der Rohe 

o Informació i Co.municació de Bar~elona, SA 

o Parc d'Atraccions Tibidabo, SA 

o Fundació Navegació Oceànica 

o Fundació Barcelona Mobile World Capital Fouridation 

o Fundació Picasso 

• Grup 3: 

o Fundació Barcelona Cultura. 

o Associació Internacional de Ciutats Educadores 

o Foment de Ciutat Vella, SA 

o Solucions Integrals per als Residus, SA 

o Selectives Metropolitanes; SA 



Ajuntament 
de Barcelona 

Gerència de Recursos Humans I Organització 

o Red de Ju_derías de España y Caminos de Sefarad 

11. Aplicació de Ja classificació a les retribucions de les direccions 

Les retribucions dels màxims responsables directius, en funció del grup en el que s'ha 

classificat l'ens, estan basades en els límits retributius del catàleg municipal (SOM) per a 

retribucions bàsiques i de lloc. Els valors màxims de retribució pe,ls difere~ts conceptes es 

vinculen a les retribucions del catàleg per garantir aquesta referè~cia. En funció del grup de 

classificació la retribució bàsica, de llo.c i variable tenl¡!n els següents límits: 

• Grup 1: El valor màxim de la suma de retribució bàsica i de lloc serà la retribució 

màxima establerta per al lloc de Gerència al Sistema d'Ordenació Municipal vigent. La 

retribució variable màxima per aquest lloc, si s'escau, _no superarà el 20% del valor 

màxim de la suma de retribució bàsica i de lloc establerta per a aquest grup. 

• Grup 2: El valor màxim de la suma de retribució 11àsica i de lloc serà el 80% de la 

retribució màxima establerta per al lloc de Gerència al Sistema d'Ordenació l'ylunicipal 

vigent. La retribució variable màxima per aquest lloc; si s'escau, no superarà el 20% del 

valor màxim. de la suma de retribució bàsica i de lloc establerta per a aquest grup. 

• Grup 3: El valor màxim de la suma de re~ribució bàsica i de lloc serà el 60% de la 
. . 

retribució màxima establerta per al lloc de Gerència ai.Sistema d'OrdenaCió Municipal 

vigent. La retribució variable màxima per aquest lloc, si s'escau, no superarà el 20% del 

valor màxim de la suma de retribució bàsica i de lloc establerta per a aquest grup. 

Grup RetribuciÓ (bàsica + lloc) Retribució variable màx1ma 

màxima 

Grup 1 100% retribució màxima 20 % retribució max1ma bàsica + 
Gerència SOM lloc per a aquest grup 

Grup 2 80% retribució màxima 20 . % retribució màxima bàsica + 
Gerència SOM lloc per a aquest grup 

Grup 3 60% retribució màxima 20 % retribució màxima bàsica + 
Gerència SOM lloc per a aquest grup 

111. Aplicació de Ja classificació al nombre de direccions de l'ens 

Nombre de direccions de l'ens en funció del grup: 

• Grup 1: màxim de 20 direcCions 

• Grup 2: màxim de 10 direccions 

• Grup 3: màxim de S direccions 
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IV. Aplicació de la classificació al nombre de membres del consell d'administració 

El nombre màxim de membres del consell d'administració i de l'òrgan superior de govern o 

adrninistració de l'entitat serà dè 15 membres per les del grüp ,1, 12 membres per les del grup 

2 i 9 membres per les del grup 3 que, en el seu cas, puguin acreditar el dret a la percepció de 

retribucions o assistències, si bé el nombre màxim d'integrants d'aquests òrgans serà el que; 

en cada cas, els hi correspongui estatutàriament. 

Els membres del consistori o personal de l'Ajuntament que. formi part d'aquests Consells en 

cap cas percebrà retribució o assistències per formar part dels ens públics municipals 


