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DICTAMEN 
 

Ratificació del decret núm. 186, de 9 de juny de 2020, dictat per urgència 
per la Presidència del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona sobre l’aprovació de l’increment retributiu del 2 per cent per al 
personal laboral i directiu del CCCB respecte de les retribucions vigents a 
31 de desembre de 2019. 
 
La Presidència del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha 

dictat, per raons d’urgència, en data 9 de juny de 2020, un Decret (núm. Reg. 
186) sobre l’aprovació de l’increment retributiu del 2 per cent per al personal 

laboral i directiu del CCCB respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre 

de 2019, i aplicar-lo a aquest personal, així com aprovar les taules retributives 

actualitzades amb efectes de l’1 de gener de 2020, que literalment diu: 

 
L’article 3, apartat dos, del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
(BOE núm. 19 de 22 de gener de 2020), convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 
de febrer de 2020 (BOE núm. 36 d’11 de febrer de 2020), ha previst que en l’any 
2020 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 
un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre 
de 2019 en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel 
que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les 
retribucions de 2019 l’increment del 0,25 per cent vinculat a l’evolució del PIB es 
considerarà en còmput anual. Les despeses d’acció social, en termes globals, no 
podran experimentar cap increment al 2020 respecte al 2019. Aquest mateix article 
incorpora, a l’apartat cinquè, les quanties a percebre en les nòmines ordinàries de 
gener a desembre de 2020 i en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 
2020 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 2 per cent respecte les 
quanties corresponents a desembre de 2019, normativa que és d’obligat 
compliment per a les administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat 
onzè d’aquest mateix article 3. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020, va 
acordar, entre d’altres, a través del corresponent Dictamen, aprovar un increment 
d’un 2 per cent respecte les retribucions del personal de la Diputació de Barcelona, 
així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la 
corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local SL, vigents a 31 de 
desembre de 2019 amb efectes 1 de gener de 2020.  

 
Val a dir que, en la part expositiva de l’acord referit, s’afirmava que “els òrgans de 
govern dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona amb 
personal laboral propi adoptaran els acords necessaris per aprovar les seves taules 
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retributives amb l’increment del 2 per cent amb efecte a partir de l’1 de gener de 
2020.” 

 
Així doncs, en base a l’esmentat es considera incrementar les retribucions en un 
2% i actualitzar les taules retributives aprovades per Acord, número 126/2019, 
del Consell General del Consorci, de data 9 de desembre de 2019, d’acord amb 
l’annex a la present resolució. 
 
Atès que, d’acord amb el nivell d’execució de despeses de capítol 1 del pressupost 
de despeses del CCCB, existeix crèdit adequat i suficient per a fer front a la 
despesa produïda per aquest increment retributiu. 
 
Fetes les consideracions anteriors, en raó de la vinculació entre les taules 
retributives i la Relació de Llocs de Treball, per tal de possibilitar l’aplicació de la 
mesura general de l’increment retributiu el mes de juny i atesa la urgència, es 
considera procedent fer ús de la possibilitat, mitjançant la present resolució, 
d’exercir les funcions del Consell General, tot donant-ne compte, en la següent 
reunió que celebri, als efectes de la seva ratificació, tot això a l’empara de les 
previsions de l’article 13.3 dels Estatuts del Consorci del CCCB. 

 
En virtut de tot això, la Directora general proposa que la Presidenta del Consorci 
dicti la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR l’increment retributiu del 2 per cent de les retribucions 
vigents a 31 de desembre de 2019, corresponents al personal laboral i directiu del 
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i aplicar-lo a 
aquest personal amb efectes de l’1 de gener de 2020. 
 
Segon.- APROVAR, amb els mateixos efectes d’1 de gener de 2020, les taules 
retributives actualitzades corresponents al personal laboral i directiu adscrit al 
Consorci i que s’incorporen com a annex a la present resolució.  
 
Tercer.- ACORDAR que les despeses en relació amb l’increment de les 
retribucions per un màxim de 67.000 €, que es derivin d’aquest acord, aniran a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost del CCCB 
per a l’any 2020. 
 
Quart.- DONAR COMPTE al Consell General en la següent reunió que celebri, als 
efectes de la seva ratificació.  
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Annex al decret per aprovar l’increment retributiu del 2 per cent per al 
personal laboral i directiu del Consorci del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) respecte de les retribucions vigents 
a 31 de desembre de 2019, i aplicar-lo a aquest personal, així com aprovar 
les taules retributives actualitzades amb efectes de l’1 de gener de 2020. 
 

TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL LABORAL I DIRECTIU PROFESSIONAL 

DEL CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA 

(CCCB) 

 
Grup Titulació Sou  Triennis 

A1 1.203,56 € 46,32 €  
A2 1.040,69 € 37,78 €  
C1 781,39 € 28,59 €  
C2 650,33 € 19,46 €  

AP Llei 7/07 595,22 € 14,65 €  

 

Nivell Complement Destí 

27 863,66 € 

22 553,30 € 

20 477,19 € 

18 428,46 € 

16 379,77 € 

14 331,04 € 

 

 

Codi Descripció Nivell Grup 
C. Específic 

base 
C. Específic 

complementari 

I Coordinador general 27 A1 1.846,25 € 58,65 € 

1 Cap de Servei  27 A1 1.846,25 € 52,46 € 

2 Cap de Secció 27 A1/A2 1.518,11 € 52,15 € 

3 Cap d'Unitat 22 A1/A2 668,60 € 52,15 € 

4 Responsable  22 A1 668,60 € 56,99 € 

5 Tècnic Superior   22 A1 676,06 € 51,04 € 

6 Tècnic Mig nivell 1 22 A2 676,06 € 34,55 € 

7, 8 i 9 TM nivell 2 i TGestió 20 A2 603,18 € 32,41 €/34,20€ 

10 Auxiliar de Gestió 18 C1 710,72 € 35,05 € 

13 Oficial i Tèc. Auxiliar 18 C1 687,85 € 32,85 € 

14 Recepcionista  16 C1 557,08 € 32,65 € 
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Codi Descripció Nivell Grup C. Específic 
base 

C. Específic 
complementari 

15 Auxiliar Administratiu   16 C2 619,09 € 25,51 € 

17 Auxiliar Pràctic 14 AP L7/07 576,08 € 26,25 € 

 
Altres complements retributius: 

 

Codi Complement Responsabilitat/Dedicació 

I 692,56 € 

1J 562,47 € 

2B1 473,27 € 

3 402,94 € 

3B 565,81 € 

4 201,47 € 

6 179,36 € 

8B0/8D1 179,36 € 

8B11/8B12 150,32 € 

10B1 197,89 € 

12B2 222,95 € 

 

Personal directiu professional: 

 

Codi Retribució mensual 

A 6.238,51 € 

B 5.163,02 € 

D 4.131,02 € 

E 4.131,02 € 

L 4.131,02 € 

 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 

Presidència proposa al Consell General del CCCB que, en virtut de l’art. 10.9 dels 
Estatuts del Consorci, adopti els següents 

 

 

ACORDS 
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Únic. RATIFICAR el decret núm. 186, de data 9 de juny de 2020, dictat per raons 

d’urgència per la Presidència del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona sobre l’aprovació de l’increment retributiu del 2 per cent per al personal 
laboral i directiu del CCCB respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre 

de 2019, i aplicar-lo a aquest personal, així com aprovar les taules retributives 

actualitzades amb efectes de l’1 de gener de 2020. 
 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Judit Carrera Escudé  
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DILIGÈNCIA 

 

 

Per fer constar que el Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània 

de Barcelona, en la seva sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020, ha ratificat el 

decret, dictat per la Presidència el 9.6.2020, d’aprovació de l’increment retributiu del 2 

per cent per al personal laboral i directiu del Consorci del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona (CCCB) respecte de les retribucions vigents a 31 de 

desembre de 2019, i aplicar-lo a aquest personal, així com aprovar les taules 

retributives actualitzades amb efectes de l’1 de gener de 2020. (núm. reg. 186) 
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