
~ 

Ajuntament• · de Barcelona Gerència d'Economia, Empresa l Ocupació 

Pl. Sant Miquel 4, pl. 6a 
08002 Barcelona 

T. 93402 71 
F. 93 402 71 82 

INSTRUCCIÓ RELATIVA A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
D'INVERSIONS MUNICIPALS 2012-2015 

L'execució de les inversions recollides en el Programa d'inversions Municipals 2012-2015. 
es regirà per la normativa municipal vigent sobre inversions i, addicionalment, li serà d'aplicació 
la instrucció següent relativa a disposició de baixes. 

1. La diferència econòmica entre l'import informat per la comissió de govern referent a 
una determinada actuació inversora, conforme a allò disposat a la base onzena 
d'execució del ~ressupost general 201·2, i l'import efectiu de licitació de la mateixa 
minorarà per aquesta mateixa quantitat l'import total de l'operador que l'hagi proposat, 
que no en podrà disposar. 

2. La diferència econòmica entre l'import de licitació i l'adjudicació de l'actuació inversora 
quedarà afectada a l'esmentada actuació fins la seva efectiva liquidació, moment en 
que la diferència resultant minorarà per aquesta mateixa quantitat l'import total de 
l'operador que l'hagi proposat, que no en podrà disposar. L'operador es podrà reservar 
fins un màxim del 20% de la baixa per a possible excés d'obra, a justificar en el 
moment de la liquidació de l'obra. 

3. Tots els operadors rel·lacionats al Programa d'inversions Municipals 2012-2015 que 
no siguin Districtes o Sectors enviaran mensualment a la direcció d'inversions 
informació relativa a l'estat de les actuacions inversores recollides a l'esmentat 
programa, especificant si han estat informades per la comissió de govern, si han estat 
licitades i per quin import i si han estat adjudicades i per quin import. 

4. Amb caràcter general, no s'autoritzaran noves actuacions inversores amb els imports 
als que fan referència els punts 1 er i 2on d'aquesta instrucció. 

5. Només de forma excepcional i previ informe de la direcció de Pressupostos i Política 
Fiscal podrà disposar de les baixes esmentades a l'apartat 2 amb caràcter previ a la 
liquidació de l'actuació inversora que les hagi originat. 


