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MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2016.  
INCORPORACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA 2015 
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: 

"5.- Modificació pressupostària 1/2016: incorporació del romanent de tresoreria exercici 

2015 

De conformitat amb el que establix la normativa pressupostària de la Generalitat Valenciana i 

el que preveu l'article seté de les bases de gestió i execució del pressupost de les Corts 

Valencianes per a l'exercici 2016, aprovades per la Mesa de les Corts Valencianes, mitjançant 

un Acord de data 20 d'octubre de 2015 (BOC núm. 41 de 15-12-2015), escau efectuar un 

expedient de modificació de crèdit, per la qual cosa s'eleva la següent:  

 

PROPOSTA D'ACORD 

PRIMER. Que per part de l'Àrea Econòmica del Síndic de Greuges es duguen a terme les 

actuacions corresponents per a executar les següents modificacions de crèdit: 

1a. Incorporar en la partida que corresponga, segons la naturalesa de cadascuna de les 

despeses,  al pressupost de l'exercici 2016, els crèdits que a continuació s'indiquen, els quals 

en la data de tancament de l'exercici pressupostari 2015 es troben en situació de retenció de 

crèdit (Fase RC):  

a) Partida 111.10099. Altres remuneracions d'alts càrrecs. Endarreriments. Import de 

la incorporació: 9.544,59 euros. Endarreriments alts càrrecs. 

b) Partida 111.62302. Instal·lacions. Import de la incorporació: 57.340,93 euros. 

Substitució aire condicionat en zones de planta baixa i primera. 

Import total de la incorporació de crèdit en fase de retenció de crèdit: 66.885,52 euros. 

2a. Incorporar en la partida que corresponga, segons la naturalesa de cadascuna de les 

despeses, al pressupost de l'exercici 2016, els crèdits que a continuació s'indiquen, els quals 

en data tancament de l'exercici pressupostari 2015 es troben en situació de despesa autoritzada 

(Fase A): 

a) Partida 111.21202. Reparació i conservació. Edificis administratius. Import de la 

incorporació: 4.000,00 euros. Treballs de pintura. 



 

 

b) Partida 111.21202. Reparació i conservació. Edificis administratius. Import de la 

incorporació: 4.000,00 euros. Reparació humitats escala. 

c) Partida 111.22003. Material informàtic no inventariable. Import de la 

incorporació: 15.000,00 euros. Tòner.  

d) Partida 111.22707. Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs. 

Import de la incorporació: 18.000,00 euros. Estudi sobre l’habitatge públic a la 

Comunitat Valenciana. 

e) Partida 111.48001. A famílies. Premis, beques i pensions a l'estudi. Import de la 

incorporació: 9.000,00 euros. Convocatòria del V concurs de redacció i X concurs 

de dibuix del Síndic de Greuges. 

f) Partida 111.62301. Maquinària. Import de la incorporació: 6.500,00 euros. 

Fotocopiadora i equip multifunció. 

g) Partida 111.62501. Mobiliari i efectes. Import de la incorporació: 5.066,22 euros. 

Mobiliari. 

h) Partida 111.62802. Altre immobilitzat material. Diversos. Import de la 

incorporació: 1.500,00 euros. Enquadernadora.  

 Import total de la incorporació de crèdit en fase d'autorització: 63.066,22 euros. 

2a. Incorporar en la partida que corresponga, segons la naturalesa de cadascuna de les 

despeses, al pressupost de l'exercici 2016, els crèdits que a continuació s'indiquen, els quals 

en la data de tancament de l'exercici pressupostari 2015 es troben en situació de despesa 

autoritzada i disposada (Fase AD):  

a) Partida 111.22104. Subministrament combustible. Import de la incorporació: 

303,82 euros. Combustible desembre 2015. 

b) Partida 111.22201. Comunicacions telefòniques. Import de la incorporació: 

2.028,94 euros. 3a Pròrroga expedient CNMY 10/DGM/8 telefonia fixa desembre 

2015. 

c) Partida 111.22707. Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs. 

Import de la incorporació: 1.570,58 euros. Actualització programari de les 

màquines virtuals. 

d) Partida 111.22707. Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs. 

Import de la incorporació: 6.030,64 euros. Servici de suport i assessorament en 

l'elaboració de l'informe sobre la violència de gènere a la Comunitat Valenciana. 

e) Partida 111.22707. Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs. 

Import de la incorporació: 3.630,00 euros. Servici de suport i assessorament en 

l'elaboració de l'informe sobre les famílies en situació de pobresa i exclusió social.  

f) Partida 111.22707. Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs. 

Import de la incorporació: 16.812,95 euros. Adjudicació contracte de 

desenvolupament de la pàgina web de la institució. 



 

 

g) Partida 111.22799. Altres estudis i treballs. Import de la incorporació: 639,58 

euros. Servici conjunt notícies desembre 2015. 

h) Partida 111.62601. Equips per a processos d'informació. Import de la 

incorporació: 5.541,80 euros. Ordinadors HP 8300 i monitors HP Elit Display 

E242. 

i) Partida 111.62901. Immobilitzat immaterial. Import de la incorporació: 1.606,28 

euros. Llicències Microsoft windows 10. 

 Import total de la incorporació de crèdit en fase AD: 38.164,59 euros. 

SEGON. Que, quan s’efectuen les incorporacions enumerades en el punt anterior, s'acorde 

comptabilitzar l'autorització i, si escau, la disposició del crèdit incorporat a favor dels tercers 

adjudicataris, i pels mateixos conceptes establits en cadascun dels expedients de despesa 

tramitats durant l'exercici 2015. 

TERCER. Notificar la present resolució a l'Àrea Econòmica. 

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

unanimitat." 

  

  

                                                            

  

  

 


