
Àrea de Cultura, Educació i Esports
Gerència de Serveis de Cultura

Us comunico que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 19/01/2018,
ha dictat un decret (num. reg. 212 amb csv ac494ace048dac43272e) sobre
"Aprovació aportació ordinària exercici 2018 a la Fundació del Gran Teatre del
Liceu.", el text íntegre del qual s'acompanya a continuació de la present notificació.

FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL
LICEU
BARCELONA, ES

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
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DECRET 

FETS 
 
La Diputació de Barcelona forma part del Patronat de la Fundació del Gran Teatre del 
Liceu, juntament amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i anualment satisfà l’aportació que li correspon 
d’acord amb el percentatge establert, per tal de col·laborar en el finançament ordinari 
de la seva l’explotació.   
 
En el pressupost general de la Corporació, aprovat en sessió plenària d’11 de gener 
de 2018, està consignada la quantitat que la Diputació de Barcelona ha de satisfer a la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, el present exercici 2018, per import 
d’1.616.000,00 euros. 
 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
Vist l’apartat 2.2.g) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril (publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016), en relació amb allò que preveu la Base 28.2 de les 
d’Execució del Pressupost per a 2018. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d’1.616.000,00 euros a satisfer a la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’aportació per al present exercici 
2018, per col·laborar en el finançament ordinari de la seva explotació. 
 
Segon. IMPUTAR l’esmentada despesa a l’aplicació pressupostària 
G/40000/33400/48901. 

 
Tercer. EFECTUAR el pagament d’aquesta aportació en terminis trimestrals, dins la 
segona quinzena del primer mes del trimestre natural. 

  
Quart. ESTABLIR, d’acord amb la base 28.2 d’execució del pressupost 2018, que als 
efectes de justificar la present aportació, l’entitat haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona la documentació següent referida a l’any en què s’hagi aplicat l’aportació: 
 

• Memòria de les activitats realitzades la qual s’haurà de presentar a la Gerència 
de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, abans del dia 
31 de juliol de 2019. 
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• Comptes anuals i d’altra informació, els quals s’hauran de presentar a 
requeriment de la Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General. 

 
Cinquè.- COMUNICAR la present resolució a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, 
per al seu seguiment i efectes. 
 
 
 
 
 
 

Codi Segur de Verificació (CSV): 4d2d691787dbe19e3c4b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Metadades del document

Tipologia documental
2018/0000393

Tipus documental Notificació

Núm. expedient

Títol Notificació Fundació Gran Teatre Liceu, decret 2018/212.

Data document 09/02/2018

Codi classificació X0202SE24 - Suport als serveis i activitats econòmic

Signatari Acte Data acte

Signatures

Secretaria DelegadaCPISR-1 C Joan Guasch Marimon Signa 09/02/2018 08:13

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
4d2d691787dbe19e3c4b

QR
https://seuelectronica.diba.cat

Codi Segur de Verificació (CSV): 4d2d691787dbe19e3c4b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


