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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. D’acord amb allò disposat a l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

de Règim Jurídic del Sector Públic, i fent ús de les atribucions que em confereix 
l’article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 

 
Disposo: 
 
Primer. Delegar en la Comissió de Govern, l’autorització expressa per gravar o 

modificar, mitjançant hipoteca o qualsevol altre dret de garantia real, els drets 
reals constituïts sobre finques de propietat municipal. 

 
Segon. Establir que en els acords que la Comissió de Govern adopti en exercici 

de les facultats delegades en aquest decret es farà constar expressament que 
actua per delegació expressa de l'Alcaldia. Aquests acords exhauriran la via 
administrativa, de conformitat amb l'article 52 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i 114.1.c) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

 
Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 

resolució seran efectives a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i a la seu 
electrònica. 

 
Quart. Precisar que les disposicions del present Decret s’entenen sense perjudici 

de l’exercici per la Comissió de Govern de les atribucions que tant la Carta 
Municipal de Barcelona com el Reglament Orgànic Municipal li assignen com a 
pròpies. 

 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 16 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3321/2016) 
 

* * * 
 
Decret. Vist l’acord adoptat per la Comissió de Govern en la seva sessió del dia 

10 de novembre de 2016, en virtut del qual s’informa favorablement el projecte de 
Pressupostos (General i Consolidat) de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, 
així com les seves Bases d’Execució i annexos, exercint a l’efecte la iniciativa 
prevista a l’article 16.a) Segon de la Carta Municipal de Barcelona. 

 
Atès que el projecte de pressupostos ha estat presentat a la Comissió 

d’Economia i Hisenda en la seva sessió del dia 15 de novembre de 2016, no havent 
obtingut els vots necessaris per a la seva aprovació inicial. 

 
Atès que és voluntat d’aquesta Alcaldia mantenir obert el procés de negociació 

política amb els diferents Grups municipals i exhaurir el conjunt de possibilitats 
admeses a l’ordenament jurídic per activar el procés de presa de decisió en una 
matèria, com la pressupostària, de la màxima transcendència per al conjunt de la 
ciutat, fent ús, si s’escau, de l’instrument previst i regulat a l’article 197 bis de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. 

 
Atès que l’eventual aprovació dels Pressupostos a través del mecanisme que 

s’ha dit no pot anar en detriment de la necessària i prèvia tramitació del 
procediment establert legalment per a la seva aprovació, ni del seu coneixement i 
debat per part de les instàncies participatives que s’hi han de pronunciar. Tampoc 
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no pot privar de la possibilitat que qualsevol persona pugui formular al·legacions o 
reclamacions al projecte pressupostari. 

 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona,  
 
Disposo: 
 
Primer. Sotmetre a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils el 

projecte de Pressupostos (General i Consolidat) de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’any 2017, així com les seves Bases d’Execució i annexos, informat favorablement 
per la Comissió de Govern el 10 de novembre de 2016 i presentat a la Comissió 
d’Economia i Hisenda el dia 15 del mateix mes i any. 

 
Segon. Disposar, de conformitat amb allò previst a l’article 27 de les Normes 

reguladores de la Participació Ciutadana, la celebració de l’Audiència Pública de 
Pressupostos que se celebrarà en la data i lloc que s’anunciïn a la corresponent 
convocatòria. 

 
Tercer. Sol·licitar de les següents instàncies participatives l’emissió del respectiu 

informe sobre el projecte de Pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 
2017: 

 
− Consells de Districte 
− Consell de Ciutat 
− Consell Econòmic i Social de Barcelona 
 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 16 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3323/2016) 
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