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Disposicions generals – Decrets de l’Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1154 de 30 de maig, d'aprovació de les 
dietes i la retribucions dels membres de la Junta de Valoració de Reglament 
de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme.

Decret. El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 22 de febrer de 2019, va aprovar el 
Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de 
la Junta de Valoració amb una doble finalitat: d’una banda, reconèixer i retre homenatge a les 
persones represaliades que van patir les conseqüències més greus durant els últims anys de 
la Dictadura franquista, com són les vulneracions dels drets a la vida o a la integritat física, 
psíquica, moral o sexual. De l’altra, promoure el coneixement i la reflexió sobre el passat de 
la ciutat i fomentar una ciutadania democràtica, tot contribuint així a evitar que es repeteixin 
situacions d’intolerància i violació dels drets humans.

Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’art. 22 del Reglament de reconeixement a 
les persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració, el 14 de 
març de 2019, l’Alcaldessa va nomenar mitjançant decret, els sis membres de la Junta de 
Valoració.

Segons el que preveu l’art. 28 del mateix reglament, les persones que integren la Junta de 
Valoració tenen dret a percebre dietes, les quals es faran efectives per l’ assistència a les 
seves sessions.

Per tot l’exposat i, en ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,

Disposo,

Primer. Aprovar les retribucions úniques en concepte de dietes dels membres de la Junta de 
Valoració, per un import de 300 euros, per l’assistència a cadascuna de les reunions formals 
que celebri aquest òrgan.

Segon. Determinar que la retribució anual màxima a percebre per cadascun dels membres de 
la Junta de Valoració en concepte de dietes serà de 1.500 euros.

Barcelona, 30 de maig de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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