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L'Aicalde de Barcelona 

DECRET 

En ús de les atribucions que tinc conferides per Í'article 13 de la Catia Municipal de 
Barcelona, 

DISPOSO 

FER EFECTIU l'acoid adoptat per. la Comissió Executiva dei Consell Económic i 
. Social de Sarcelona, en la sessió de 14 de febrer de 2008, segons certificació armexa, 
respeéte de les assignacions económiques per als grups i la presidencia. 
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Barcelona, 1 6 JUNY 2008 

L'ALCALDE 

Alcaldia 
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CERTIFICAT D' ACTA 

José Antonio Fernández Manrique FAIG CONSTAR que a la re\.mió de la Comissió 
Executiva del CESB de 14 de febrer de 2008, que va· comptar amb la presencia de la 
Sra. Rosa Virós i Galtier, presidenta del CESB, el Sr. José A. Fernández Manrique, 
secretari general del CESB, la Sra. Montse Bailarín, representant de 1' Ajuntament de 
Barcelona,' la Sra. Raquel Gil, de la UGT de Catalunya, el~ senyors Angel Crespo i 
Vicenc; Tarrats, de Comissions Obreres del Barcelones i els senyors Agustí Bonavia i 
José Miguel Beneroso, de Foment del Treball Nacional, es va aprovar el següent punt: 

Punt núm. 7.- Proposta de modificació de l'acta de la comissió executiva de maig 
· del 2004 quant al tema de les subvencio~s a grups i presidencia. 

S'aprova la modificació de Pacta de la reunió de maig de 2004 quant al tema de les 
subvencions a grups i presidencia, en els tennes següents: 

"La Comissió Executiva del CESB, ·en data 14 de febrer de 2008, a corda modificar el 
seu acord de 18 de maig de 2004, respecte a les assignacions economiques per als 
grups i la presidencia. 

S'acorda les següents modiflcacions: 
• Grup 1 (Organitzacions patronals: Foment del Treball Nacional). S'estableix que 

l'import inicial de 6.000 euros aprovatal 2004 s'actualitzi a un import de 6.303,60 
anuals per al 2008 i que posteriorment es vagi actualitzant anualment en funcíó de 
1 'Índex de preus al consum. 

• Grup 11 (Organitzacions sindicals més representatives). S'aprova que l 'import 
inicial de 6. 000 euros (que es divideix per parts iguals entre UGT de Catalunya i 
CCOO del Barcelones) aprovat al 2004, s 'actua/itzi a un import de 6.303,60 anuals 
peral 2008,. i queposteriorment es vagi actualitzant anualment enJunció de l'Índex 
de preus al consum. 

• Quant a les indemnitzacions a la presidencia, i a proposta de la regidora 
d'Hisenda, s'aprova com apagament un total de 28.781,63 euros bruts anuals. La 
Comissió Executiva acorda també que aquest import es vagi actualitzant anualment 
en el mateix percentatge qúe les subvencions als grups. , · 

Vist i plau, 
Rora Virós i Galtier 
Presidenta '•') 


