
Impulsem la societat del conelxement 
al servei de tots els municipis 

LOCALRET 
'--' 

EN JORDI CASES i PALLARES, Secretari General del Consorci Local Localret 

CERTIFICO 

Que segons consta en la documentació obrant en aquesta Secretaria al meu carrec, l'Assemblea 
general del Consorci local Localret en sessió del dia 27 de novembre de 2014 va aprovar, entre 
d'altres, el següent acord 

Primer.- Aprovar el pressupost general del Consorci LOCALRET per a /'exercici 2015 i que 
presenta el següent resum per capítols: 

Pressupost d'ingressos 
Capítollll ... .......... .. ........ .. ..... ...... ........ ... ... .477.172,81 
CapítoIIV .... .. .. .......... .. ................ .. .... .. ..... .. 1.156.959, 19 
Capítol V .. .......................... .. ... ....... ........ ........ . 43.529.94 

TOTAL INGRESSOS .......... .. .... .. .... .. .. .... .. 1.677.661,94 

Pressupost de despeses 
Capítoll .. ........ ......... ................... ... .... .. .. .. .. 1.109.037,99 
Capítolll .. ................... .. .. .......... ... ... ... .... .. .. ... 391.729,52 
Capítollll .. .............. .. .. ... .. .......... .. .. .. .. .. ...... ....... 3.850,00 
Capítol V .... ... ... ....... .... .................... .... .. ...... . 147.443,43 
Capítol VI ........... ..... .. ... .. .. .... .. .... ...... .......... .. ... 25.601,00 

TOTAL DESPESES ............... ................... 1.677.661,94 

Que el Pressupost General del Consorci local Localret per a I'exercici 2015 va ser aprovat per 
unanimitat. 

Que el Pressupost General del Consorci local Localret per a I'exercici 2015 va ser sotmes al 
tramit d'informació pública mitjangant anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 6765 de data 5 de desembre de 2014 i, ates que no es van presentar 
reclamacions, va quedar definitivament aprovat de conformitat al que disposa I'article 169.1 del 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals 

El Pressupost General definitivament aprovat va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 6785 de data 9 de gener de 2015. 

Que I'aportació de l'Ajuntament de Barcelona es troba dins del capitol IV d'ingressos 
juntament amb la resta d'ajuntaments consorciats i que ascendeix, per a I'exercici 2015, a 
189.719,83€, sent les establerts per l'Assemblea General de 26 d'octubre de 2011. 

I per qué així consti, signo el present certificat a Barcelona, en data de 26 de gener de 
2015, amb el vist-i-plau del President, Sr. Valentí Junyent i Torras. 

Vist-i-plau 

El Secretari 

Llacuna, 166 9a pi. OB01B Barcelona T 934 B61 430 F 934 B61 413 www.localret.cat consor @Iocalrel.cal N.i.F. P5B00043·A 


