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Instruccions 
 

INSTRUCCIÓ DEL GERENT MUNICIPAL EN RELACIÓ A L’ADAPTACIÓ DELS 
APLICATIUS INFORMÀTICS PER A L’APLICACIÓ DE LA BASE 28ª DE LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015, PRORROGAT 
PER A L’EXERCICI 2016. 

 
 
Atès que el Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 5 de maig de 

2016, ha aprovat la modificació de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, així com l’annex 
de modificació de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament. 

 
Atès que l’esmentada modificació afegeix un nou paràgraf g) a la Base Vint-i-

vuitena en el sentit que fixa uns topalls màxims de contractació mitjançant 
contractes menors, tant en contractes d’obres com en la resta de contractes , 
límits que són d’aplicació a l’Ajuntament, Districtes i ens depenents. 

 
Atès que s’han detectat dificultats tecnològiques per poder donar compliment 

immediat a l’establert a l’esmentada Bases Vint-i-vuitena, fet que comporta la 
necessitat de fer les adaptacions pertinents als aplicatius informàtics municipals. 

 
És per això que, per facilitar l’aplicació de l’esmentada disposició, es dicta la 

present instrucció: 
 
Primer. Encarregar a l’Institut Municipal d’Informàtica l’adaptació dels aplicatius 

informàtics necessaris per poder donar compliment, en la tramitació dels 
contractes menors, als requeriments de la Base Vint-i-vuitena, apartat g), de les 
Bases d’Execució del Pressupost prorrogat 2015 per a l’exercici 2016. 

 
Aquesta adaptació es durà a terme en un termini de dos mesos, a comptar des 

de l’entrada en vigor de la present instrucció. 
 
Segon. Als efectes d’aplicar els topalls màxims de contractació, mitjançant 

contractes menors amb el mateix proveïdor, establerts a la Base Vint-i-vuitena, 
apartat g) de les Bases d’Execució, el còmput es tindrà en compte a partir de la 
data de publicació de les esmentades Bases a la Gaseta Municipal. 

 
Tercer. Aquesta instrucció entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació a la 

Gaseta Municipal. 
 
Barcelona, 2 de juny de 2016. El gerent municipal, Jordi Martí i Grau. 
 

* * * 
 

 
RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA “INSTRUCCIÓ SOBRE CRITERIS A 
APLICAR EN EL CONTROL DE LES EMISSIONS A L’AIRE DE LES 
ASSOCIACIONS CANNÀBIQUES” 
 

A la vista de la proposta formulada el dia 7 de juny de 2016 pel Director de 
Serveis de Llicències, 

 
Resolc 
 
1. Deixar sense efecte la “Instrucció sobre criteris a aplicar en el control de les 

emissions a l’aire de les associacions cannàbiques” aprovada pel gerent d’Hàbitat 
Urbà el dia 21 de gener de 2015 i publicada a la Gaseta Municipal del 10 de febrer 
de 2015. 


