
rn ~ b MUSEU MARíTIM DE 
• • • BARCELON4 

DICTAMEN 

A REGISTRE 
• O'ACORDS 

núm . . J::1./ .. ~lf> 

Consell General 

Núm. expedient A201 CONSELL GENERAL 4/2016 26,10.2016 ANNEX 7 

Objecte Aprovació del pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona de I'exercici 2017 

Destinataris 

CIF/DNI I,mport total 1 8.430.734,00 € 

Acte de referencia VNIS 

Vist el Projecte de Pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona el qual recull les consignacions pressupostaries per I'exercici del 2017 a I'estat 
de despeses per un import total de vuit milions quatre-cents trenta mil set-cents trenta-
quatre euros (8.430.734 €) que es preveuen finanyar amb una previsió d'ingressos per un 
import de vuit milions quatre-cents trenta mil set-cents trenta-quatre euros (8.430.734 €). 

Vistos els informes emesos per l'lnterventor delegat del Consorci, d'acord amb el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de mary i el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d'estabilitat pressupostaria (que 
s'adjunta com a annex). 

Vist que el Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
mary. 

Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat amb I'article 
162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary i I'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Régim Local. 
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Ates tot aixo exposat, el Director General proposa al Consell General els següents 

ACOROS 

PRIMER- APROVAR INICIALMENT el Pressupost general del Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per a I'exercici del 2017, que 
s'acompanya com a Annex 1 (que incorpora la memoria, I'estat d'ingressos i despeses, 
I'annex del resum de pressupost, I'annex amb la plantilla de personal, I'annex 
d'inversions, I'informe economic-financer i el d'lntervenció i les Bases d'Execució) i que 
presenta a I'estat de des peses un import total de vuit milions quatre-cents trenta mil set-
cents trenta-quatre euros (8.430.734 €) que es preveuen finan¡;:ar amb una previsió 
d'ingressos per un import de vuit milions quatre-cents trenta mil set-cents trenta-quatre 
euros (8.430.734 €), segons la següent distribució: 

PRESSUPOST O'INGRESSOS 

3 Taxes i altres ingressos 
4 Transferencies corrents 
5 Ingressos patrimonials 
7 Transferencies de capital 
8 Actius financers 

PRESSUPOST DE OESPESES 

1 Despeses de personal 
2 Despeses en béns corrents 
3 Despeses financeres 
4 Transferencies corrents 
6 Inversions reals 
8 Actius financers 

1.719.210 
5.110.524 

51.000 
1.500.000 

50.000 

4.103.934 
2.762.800 

2.000 
12.000 

1.500.000 
50.000 

SEGON- EXPOSAR al públic el Pressupost general del Consorci per I'exercici 2017, 
previa la inserció de I'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i a la seva 
fixació al tauler d'edictes del Consorci, pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Consell General. El 
pressupost es considerara definitivament aprovat si durant el dit termini no s'haguessin 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Consell General disposara del termini d'un 
mes per a resoldre-Ies. El Pressupost entrara en vigor en I'exercici al qual es refereix, 
quan s'hagi complert el que disposa I'article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
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reguladora de les bases de régim local i I'article 169 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hi ndes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;o 

Barcelon ,20 d'octubre de 2016 
El Direc~ r general rJ,\t~ 010 
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DILIGENCIA per fer constar el Conse/l General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona, en sessió celebrada el dia 26 d'oclubre de de 2016, ha aproval, entre d'altres, els acords 
anleriors. 

La Secretaria delegada 
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