
Dilluns, 2 de febrer de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 28 de novembre de 2014, ha adoptat el següent acord:

APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, l’expedient 3-
133/2014 d’incorporació d’una nova Base d’Execució del Pressupost 2014 de l’Ajuntament de Barcelona, la Quaranta-
sisena:

"Quaranta-sisena – Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al 
servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes.

La fiscalització limitada prèvia de les despeses o obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt 
de personal  funcionari,  laboral  i  eventual  al  servei  de l’Ajuntament  i  dels  seus organismes autònoms,  així  com de 
qualsevol  altra  persona que rebi  retribucions  amb càrrec  al  capítol  I  de l’estat  de  despeses  es farà mitjançant  la  
comprovació dels següents extrems:

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa.

b) La  competència  de  l’òrgan al  que  es  proposa l’aprovació,  el  compromís  de  la  despesa  o  el  reconeixement  de 
l’obligació.

c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar 
"que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de 
llocs de treball".

d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a 
la nòmina del mes.

e) L’acreditació  per  l’òrgan gestor  de l’existència  dels  corresponents  acords  de nomenament  o  contractes  laborals 
formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent.

f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades.

La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les 
actuacions pròpies del control financer".

Barcelona, 20 de gener de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

50
01

77
7


		2015-01-30T13:12:57+0100
	


30/01/2015
13:12:56




