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DEVOLUCIÓ ROMANENT DE TRESORERIA 2014 

La Junta de Coordinació i Règim Interior de la institució, en la sessió del passat dia 16 de febrer de 

2016, va acordar el següent: 

"6. Devolució romanent de tresoreria de l'exercici econòmic 2014 

Mitjançant un Acord, de 24 de juliol de 2015, es van aprovar les compensacions que havia de fer la 

Generalitat, a fi d'obtindre el reintegrament dels romanents de tresoreria acumulats per les 

institucions de la Generalitat, en els termes que preveu la disposició addicional primera de la Llei 

8/2014, de 26 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015. 

L'import del reintegrament acordat per al Síndic de Greuges puja a 194.771,63 euros. Durant 

l'exercici 2015 se n’ha fet una compensació parcial, i al tancament de l'exercici en falta una resta 

pendent de reintegrar de 12.579,87 euros. 

 El passat dia 14 de gener de 2016 va tindre entrada en esta institució un escrit de l'interventor 

general de la Conselleria d'Economia i Hisenda, en què demanava la devolució de la part pendent de 

reintegrament i establia com a data límit de l'esmentada devolució el dia 31/03/2016.  

 Per tot això s'efectua la següent:  

  

PROPOSTA D'ACORD 
   

PRIMER. Acordar la devolució del romanent de tresoreria pendent de reintegrament a la Generalitat 

Valenciana, d'import 12.579,87 euros, mitjançant el seu ingrés en el compte que esta Administració 

té en El Banc d'Espanya: IBAN ES73 9000 0066 9003 50000018. 

 SEGON. Notificar el present Acord a l'Àrea Econòmica i a la interventora general de la Conselleria 

d'Economia i Hisenda. 

 Una vegada sotmesa la present proposta a votació, la Junta acorda la seua aprovació per 

unanimitat." 

                     


