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Disposat per l'Excma. Sra. Alcaldessa, de conformitat amb l’article 69 del Reglament orgànic 

municipal, es convoca a V.I. a la sessió extraordinària i urgent que celebrarà el Plenari del CONSELL 

MUNICIPAL en el Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat, a les 15.30 hores del 5 de maig de 

2016 per tractar exclusivament els acords següents: 
 

1. Apreciació de la urgència. 

 

Part decisòria / executiva 
 

Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (3-010/2016) RESOLDRE les al·legacions presentades i APROVAR definitivament la 

modificació de crèdit de la pròrroga del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona 

de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, consistent en crèdits extraordinaris per import de 

109.800.388,15 euros i suplements de crèdit per import de 165.671.421,84 euros finançats 

ambdós amb romanent de Tresoreria per a despeses generals corresponent a la liquidació 

del pressupost 2015 (153.161.763,29 euros) i amb capítol 9 d’ingressos (122.310.046,70 

euros) i transferències de crèdit per import de 96.181.184,29 euros, de conformitat amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referències comptables 

16020490,16020590,16020690, 16020790,16020890 i 16050390; APROVAR la 

modificació de les bases d’execució vint-i-vuitena, Contractes menors, quarantena, 

Procediment negociat, i quaranta-quatrena, Fons de contingència, del Pressupost 

prorrogat 2015 per a l’exercici 2016, segons annex que consta a l’expedient, i 

AUTORITZAR els presidents dels organismes autònoms municipals a utilitzar com a 

fons de finançament per al pagament de les despeses de personal corresponents a 

l'execució de la sentència de l’1% el romanent de Tresoreria per a despeses generals de 

cada organisme, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, el que minorarà la 

quantia de 153.161.763,29 euros esmentada anteriorment, i PUBLICAR aquest acord en 

el Butlletí Oficial de la Província. 

 

3.- (F-1603) APROVAR el Pla econòmic i financer consolidat 2016-2017 de l’Ajuntament 

de Barcelona (Exp. F-1603) que s’annexa, en virtut de la Llei orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; i la seva tramesa als òrgans 

competents de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació. 

 

Barcelona, 4 de maig de 2016 

EL SECRETARI GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 
Jordi Cases i Pallarès 


