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CERTIFICA

Que en Pere M, Comas i Coma, gerent del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marftim de
Barcelona, ha emès un informe de data 2 de febrer de 2Q17 , del tenor literal segLtent:

"lnforme a petició de I'lnstitut de Cultura de Barcelona per tramitar l'expedient de
transferència corrent de I'exercici 2017

El Consell General del Consorcide /es Drassanes Reals i Museu Mar[tim de Barcelona, en la
seva sessró de 26 d'octubre de 2016, acordà aprovar inicialment el pressupost general del
Consorci per a I'exercici 2017, amb unes previsions a l'estat d'ingressos per un import de
8.430.734,00 €, i les consignacions a /'esfaf de despeses per un impoft de 8.430.734,00 €.

De conformitat amb el que preveu I'añ. 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de /es
hlsendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2J2004, de 5 de març, el pressuposf
General per a l'exercici 2017, ha esdevingut definitivament aprovat i s'ha efectuat I'escaient
pubticitat én et ButttetÍ Oficiat de la Província de Barcelona de 28 de novembre de 2016,
sense gue es presentés cap reclamació en eltermini d'exposició p(tblica, i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 2 de desembre de 2016.

L'esmentat pressuposf d'ngressos del Consorci pel 2017 contempla les apoftacions segdlenfs
dels ens constituents del Consorci: per transferències corrents de la Diputació de Barcelona
4.436.100,00 €, de l'Ajuntament de Barcelona 395.524,00 € i de l'Autoritat Pottuària de
Barcelona 241.OOO,OO € i per transferències de capitat 1.5OO.OOO,00 € de ta Diputació de
Barcelona."

I perquè ixf consti, expedeixo aquest certificat, amb el vist i plau de la Presidenta del Consorci de
les D Reials i Museu Marftim de Barcelona

Confo
3 de febrer de 2017
amb els seus antecedents
general

Roger i Barbé

. Vist-i-plau
La Presidenta ciel Consorcide les Drassanes Reials i Museu Marftim de Barce
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