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INSTRUCCIÓ SOBRE LES REMUNERACIONS A SECRETARIS l INTERVENTORS DELEGATS EN ELS 

CONSORCIS DEL GRUP MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

L'.aplicació de la Disposició final segona de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, comporta que tant la Secretaria General com la Intervenció General 
han de exercir les funcions d'assessorament legal i fe públiça, i control i fiscalització respecte de nous ens, 
que abans no eren objecte de facultats tuïtives per part de l'Ajuntament amb la conseqüent càrrega de treball 
que, donades les restriccions de reposició i contractació de personal, previstes a les darreres lleis de 
Pressupostos Generals de l'Estat, en el millor dels supòsits cal fer-ho amb el personal existent. 

Per altra banda, la Orden Hap/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la ley organica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, que concreta les obligacions derivades de la esmentada Llei d'estabilitat, ha 
incrementat de manera molt notable les feines de transmissió d'informació, la qual cosa es fa especialment 
intensa als consorcis, en els que aquestes feines, en proporció al seu menor personal, tenen una major 
importància relativa. 

Per les raons exposades i d'acord amb l'informe de la Secretaria General i de la Intervenció General, cal 
compensar econòmicament als funcionaris que afronten una major dedicació, en la quantitat de 7.200,00 
euros bruts anuals als funcionaris delegats de là Secretaria General i de la Intervenció General en els 
Consorcis que a continuació es relacionen, i amb càrrec als seus respectius pressupostos: 

- Consorci del Mercat de les Flors i Arts en Moviment 
- Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
- Consorci El Far, centre de Treballs del Mar 
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