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MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2017 

INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA 2016 
 

La Junta de Coordinació i Règim Interior de la institució, en la sessió duta a terme el 

passat dia 7 de febrer de 2017, va acordar el següent: 

 

"6. Modificació pressupostària 1/2017. Incorporació de romanent de tresoreria de 

l’exercici 2016. 
  

De conformitat amb el que estableix 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 2017, aprovades per la Mesa de les Corts 

Valencianes, mitjançant un acord de data 27 d'octubre de 2016 (BOC núm. 141 de 29-

12-2016), escau efectuar un expedient de modificació de crèdit pel qual 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 modificacions de crèdit següents: 

  

1a. Incorporar al pressupost de l'exercici 2017, en la partida que corresponga segons la 

naturalesa de cadascuna de les despeses, els crèdits que a continuació indiquem, els 

quals, en data tancament de l'exercici pressupostari 2016, es troben en situació de 

despesa autoritzada (Fase A): 

  

a) Partida 111.21302. Reparació i conservació. Instal·lacions. Import de la 

incorporació: 6.325,88 euros. Lluminàries. 

b) Partida 111.22001. Material d'oficina ordinari no inventariable. Import de la 

incorporació: 2.300,00 euros. Paper i carpetes. 

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

3.000,00 euros. Tòner.  

d) Partida 111.22105. Subministraments. Vestuari. Import de la incorporació: 

1.700,00 euros. Uniformes. 

e) Partida 111.24001. Despeses d'edició i distribució de publicacions institucionals. 

Import de la incorporació: 3.569,50 euros. Llibres drets humans. 

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

incorporació: 12.000,00 euros. Convocatòria del VI concurs de Redacció i XI 

Concurs de Dibuix del Síndic de Greuges. 

g) Partida 111.62302. Instal·lacions. Import de la incorporació: 3.630,00 euros. Arc 

detector metalls. 

h) Partida 111.62501. Mobiliari i efectes. Import de la incorporació: 1.665,00 euros. 

Taules i cadires. 

i) Partida 111.62601. Equips per a processos d'informació. Import de la incorporació: 

12.262,49. Ordinadors i monitors. 



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

incorporació: 820,00. Projector. 

k) Partida 111.62901. Immobilitzat immaterial. Import de la incorporació: 2.250,00 

euros. Llicències. 

  

Import total de la incorporació de crèdit en fase d'autorització: 49.522,87 euros. 

  

2a. Incorporar al pressupost de l'exercici 2017, en la partida que corresponga segons la 

naturalesa de cadascuna de les despeses, els crèdits que a continuació indiquem, els 

quals, en data tancament de l'exercici pressupostari 2016 es troben en situació de 

despesa autoritzada i disposada (Fase AD): 

  

a) Partida 111.21202. Reparació i conservació d’edificis administratius. Import de la 

incorporació: 3.542,88 euros. Baranes. 

b) Partida 111.21302. Reparació i conservació d’instal·lacions. Import de la 

incorporació: 235,95 euros. Ancoratge escala. 

c) Partida 111.21501. Reparació i conservació de mobiliari i efectes. Import de la 

incorporació: 229,90 euros. Taules. 

d) Partida 111.21601. Reparació i conservació d’equips de processos d’informació. 

Import de la incorporació: 377,52 euros. Manteniment.  

e) Partida 111.22001. Material d'oficina ordinari no inventariable. Import de la 

incorporació: 462,83 euros. Sobres. 

f) Partida 111.22102. Subministraments. Aigua. Import de la incorporació: 405,54 

euros. Consum quart trimestre. 

g) Partida 111.22602. Despeses diverses. Publicitat i propaganda. Import de la 

incorporació: 701,80 euros. Agendes. 

h) Partida 111.22602. Despeses diverses. Publicitat i propaganda. Import de la 

incorporació: 3.496,90 euros. Quadríptics. 

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

de la incorporació: 1.213,25 euros. Riscos laborals. 

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

de la incorporació: 755,04 euros. Cintes LTO. 

k) Partida 111.24001. Despeses d'edició i distribució de publicacions institucionals. 

2.145,24 euros. Llibres: Tutela de menors. 

l) Partida 111.24001. Despeses d'edició i distribució de publicacions institucionals. 

2.559,53 euros. Informe pobresa. 

  

Import total de la incorporació de crèdit en fase AD: 16.126,38 euros. 

  

SEGON. Que, una vegada que 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 2016. 

  

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

  

Després de sotmetre la present proposta a votació, la Junta acorda aprovar-la per 

unanimitat."                                          

 

 


