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Decrets de l’Alcaldia 
 
 
Decret. Mitjançant acord del Plenari del Consell Municipal adoptat en la seva 

sessió extraordinària del 14 de juliol de 2015, es van aprovar les quanties de les 
assistències a percebre pels consellers i conselleres de Districte sense dedicació 
especial per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què 
formin part, restant fixat el seu import en el de 500 per sessió, amb un límit anual 
del conjunt d’assistències per conseller/a de 10.000 . 

 
Les sessions constitutives dels Consells de Districte van tenir lloc el dia 29 de 

juliol de 2015 (llevat de la del Districte de Sarrià-Sant Gervasi que es va fer el dia 
següent), estant prevista la celebració de les següents sessions plenàries durant 
aquest mes d’octubre, de conformitat amb allò establert a l’acord de la Comissió 
de Govern del 16 de setembre de 2015 que fixa el calendari de sessions ordinàries 
corresponent al quart trimestre de 2015 dels òrgans dels Districtes, en atenció al 
qual se celebraran Consells Plenaris els mesos d’octubre i desembre i Audiències 
Públiques el mes de novembre. 

 
Atès el calendari de sessions aprovat i vist que el límit establert a l’acord plenari 

de referència es refereix a la totalitat de l’any, a fi d’establir un criteri comú al 
conjunt dels Districtes i orientar l’actuació dels corresponents òrgans gestors, 
disposo: 

 
Primer. Determinar, per a la correcta aplicació de l’acord del Plenari del Consell 

Municipal del 14 de juliol de 2015, que l’import màxim en concepte d’assistències a 
percebre pels consellers i conselleres de Districte sense dedicació especial, per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, serà 
el de 4.000 per conseller/a pel conjunt de sessions a les que assisteixin entre els 
dies 29 de juliol i 31 de desembre de 2015. 

 
Segon. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 

que celebri. 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3119/2015) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal, disposo: 
 
Primer. Modificar l’apartat quart i l’annex del Decret de l’Alcaldia de 13 de juny 

de 2015 (S1/D/2015-1969), de delegació de competències en matèria de 
contractació, que passa a tenir la redacció següent: 

 
“Quart. Delegar la presidència de les meses de contractació en: 
 
1. Els regidors i les regidores, la d’aquells contractes que recaiguin en l’àmbit 

material de la seva Àrea, aprovats pel Plenari del Consell Municipal, les seves 
Comissions o la Comissió de Govern, sempre que, en aquest darrer cas, la 
Comissió de Govern actuï en exercici de la competència originària per contractar 
que li atribueix l’article 16.f) de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 49 
Primer, apartats 9, 10 i 11 del Reglament Orgànic Municipal. 

2. L’estructura executiva i directiva que s’annexa a aquest decret, o en el gerent 
municipal, independentment de quin sigui l’àmbit material, la de la resta dels 
contractes, inclosos els delegats per l’Alcaldia en la Comissió de Govern.“ 
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