
Divendres, 27 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Intervenció General

ANUNCI d'aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2016

La Diputació de Barcelona, en sessió plenària que ha tingut lloc el dia 26 de novembre de 2015, ha aprovat inicialment  
el Pressupost General per a l'exercici de 2016, que en termes consolidats puja fins a 820.104.430,00 EUR, en el qual 
s'integren els pressupostos i l'estat de previsió de despeses i d'ingressos següents:

PRESSUPOST EUR
A) Corporació 896.275.000,00
B) Organismes autònoms dependents de la Diputació que a continuació es relacionen:

Institut del Teatre
Organisme de Gestió Tributària
Fundació Pública Casa de Caritat
Patronat d'Apostes

18.479.300,00
179.160.000,00

6.000,00
2.284.600,00

C) Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, 
S.L. (XAL)

19.980.369,00

De conformitat amb allò que disposa l'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local i d'altra normativa vigent, el Pressupost General estarà exposat al públic a les oficines de la 
Intervenció General d'aquesta Diputació, Rambla de Catalunya, 126, de Barcelona, durant el termini de quinze dies 
hàbils, comptats des del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà definitivament 
aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per  
a resoldre-les.

Barcelona, 26 de novembre de 2015
La interventora general, Teresa M. Raurich i Montasell

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