
l'Alcalde de Barcelona 

[lECRET 

VIS! el Relal Decret-Llel 8/2010, de 20 de malg, pel qual s'adopten 
mesures extraordlnarles per la reducció del déficit públic, i 

D'acord amb el que estableixen I'article 53 del Text refós de la Llei 
municipal I de regim local de Catalunya, i fent ús de les atribucions que 
em confereix I'article 13e de la Carta Municipal de Barcelona, 

DISPOSO 

ESTABLlR les reduccions sobre les retribucions anuals de determinat 
personal de l'Administració Municipal, les Entitats Públiques Empresarials, 
els Organismes Autonoms, les Societats Mercantils Municipals, i altres 
entitats municipals que constitueixen el sector públic municipal incloses 
dins les previsions de I'article 22 de la Líei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a 2010, d'acord amb el que es relaciona a continuació, amb 
efectes d' 1 de juny de 2010, i passar aquesta resolució a RATlflCACIÓ del 
Consell Municipal. 

Barcelona, 

L'ALCALDE 



L' Alcalde de Barcelona 

d¡rrec 

al Comissionats/des 
bl Consellers/res de Distriete 
el Personal eventual (1) 
d) Gerencies munieipals (2) 

% 
10% 
10% 

8% 
e) Gerencies i directius d'empreses públiques municipals (3): 

Retribució íntegra anual bruta 
Superiors a 110.000 euros 
Entre 90.000 i 110.000 euros 
Entre 70.000 i 89.999 euros 
Inferior a 69.999 euros 

Redueeió 
10% 

9% 
8% 
7% 

Qualsevol persona que ocupi un deis carrees anteriors i que la 
seva retribueió íntegra anual bruta sigui superior a l'Alcalde se Ii 
aplicará el mateix pereentatge que a aquest 

(1) El personal eventual enquadrat en I'estructura executiva que no ocupi posicions 
de comissionatlda, conseller/a de districte o geréncia se li aplicará el mateix régim 
previst pel personal funcionari i laboral en funció del grup i lIoc de treball que 
estigui ocupan!. 

(2) Geréncies municipals (geréncia municipal, geréncies de sector i districte, 
geréncies d'organismes autónoms i entitats públiques empresarials i geréncies de 
consoreis amb participació majoritária de l'Ajuntament de Barcelona), d'acord amb 
els criteris de determinació del personal del sector públic previstos a la Llei de 
Pressupostos Generals de I'Estat i que consoliden al pressupost municipal. 

(3) Geréncies i Direccions d'Empreses Públiques Municipals i d'Agéncies i 
Fundacions dependents de l'Ajuntament de Barcelona: aquest escalat afectará a 
totes les geréncies de les societats mercantils municipals, agéncies i fundacions 
dependents de l'Ajuntament de Barcelona, aixi com a les direccions d'aquestes 
entitats que disposin d'un contracte d'al!a direcció d'acord amb els que establ'eix 
el reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel que es regula la relació laboral de 
carácter especial del persona d'alta direcció. 


