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S I N D I CD E G RE U GE S
RESOLUCIÓ
de 23 de novembrede 2016,de modificaciódel Reglamentd'organ¡tzaciói de régim intern del
Síndic de Greuges.
d'organització
i de régiminterndel
PerResolució
de 29 de desembrede 2010 es va aprovarel Reglament
Síndicde Greuges.
de 2011es va modificar,
PerResolució
de 20 de desembre
del régimretributiui regularel fons de romanentsdinsde la
Amb la finalitatde concretarl'ámbitd'aplicació
gestióeconómica
pressupostária
de I'actualReglament.
de la institució,cal una novamodificació
que em confereixla Llei24/2009,de 23 de desembre,del Síndicde Greuges,
En ús de lesatribucions

RESOLC:
que resta
ide régiminterndel Síndicde Greuges,
l'article65.1 del Reglamentd'organització
Primer.Modificar
redactatde la manerasegüent:
retributius
"Article65. Conceptes
1. Lesretribucions
del personaldel Síndicde Greuges,i tambéles del seutitular,són básiquesi
"
complementáries.
i de régiminterndel Síndicde Greuges,
d'organització
Segon,Afegirun nou afticle,el 98 bis, al Reglament
amb el text següent:
"Article98 bis. Fonsde romanents
1. Escreael fonsde romanentsdel Síndicde Greuges,integratpelsrecursosque estableixaquestarticle.
al fons de
ha d'acordarla incorporació
2. El síndicde greuges,un cop tancatl'exercicipressupostari,
reconegudes
i tambédelsingressos
no afectatpel complimentd'obligacions
romanentsdel saldodefinitivament
de comptesi dipósitsbancarisi els altresque resultinde
extrapressupostaris
obtinguts,inclososels interessos
la gestióde tresoreria.
generació
vigents'hade fer mitjangantla corresponent
3. La incorporació
de romanentsdel fons al pressupost
de crédit,condicionada
a la disponibilitat
efectivadelsrecursos,
4. En els casosen qué els créditsgeneratsd'acordamb I'apartat2 no vagindestinatsa cobrirdespeses
d'inversió,cal un informedel gerento la gerenten qué es justifiquila impossibilitat
d'assumirla despesaper
mitjá d'unatransferéncia
de créditi sobresi la despesaesdevérecurrentper a exercicisfuturs.
i el Pledel Parlamenthagiaprovatel
de la Generalitat
5. En els casosen qué es prorroguiel pressupost
projectede pressupost
entreel
del Síndicde Greuges,el síndicde greugespot acordarque la diferéncia
pressupost
es financiamb el fons de romanents,
de la institucióprorrogati I'aprovatpel Pledel Parlament
ni I'informeestablerten l'apartat4 d'aquestafticle,
senseque calguila vinculacióa despesesd'inversions
Tercer,Aquestaresolucióentraen vigor I'endemád'haver-sepublicatal Diari Oficialde la Generalitat
de
Catalunya.
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Barcelona,
23 de novembrede 2016
RafaelRibó
síndicde Greuges
(16.334.10s)
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