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SINDIC DE GREUGES

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016, de modificació del Reglament d'organ¡tzació i de régim intern del
Síndic de Greuges.

Per Resolució de 29 de desembre de 2010 es va aprovar el Reglament d'organització i de régim intern del
Síndic de Greuges.

Per Resolució de 20 de desembre de 2011 es va modif icar,

Amb la finalitat de concretar l 'ámbit d'aplicació del régim retributiu i regular el fons de romanents dins de la
gestió económica pressupostária de la institució, cal una nova modificació de I'actual Reglament.

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges,

RESOLC:

Primer. Modif icar l 'art ic le 65.1 del Reglamentd'organització ide régim intern del Síndic de Greuges, que resta
redactat de la manera següent:

"Article 65. Conceptes retributius

1. Les retribucions del personal del Síndic de Greuges, i també les del seu titular, són básiques i
complementáries. "

Segon, Afegir un nou afticle, el 98 bis, al Reglament d'organització i de régim intern del Síndic de Greuges,
amb el text següent:

"Article 98 bis. Fons de romanents

1. Es crea el fons de romanents del Síndic de Greuges, integrat pels recursos que estableix aquest article.

2. El síndic de greuges, un cop tancat l 'exercici pressupostari, ha d'acordar la incorporació al fons de
romanents del saldo definitivament no afectat pel compliment d'obligacions reconegudes i també dels ingressos
extrapressupostaris obtinguts, inclosos els interessos de comptes i dipósits bancaris i els altres que resultin de
la gestió de tresoreria.

3. La incorporació de romanents del fons al pressupost vigent s'ha de fer mitjangant la corresponent generació
de crédit, condicionada a la disponibilitat efectiva dels recursos,

4. En els casos en qué els crédits generats d'acord amb I'apartat 2 no vagin destinats a cobrir despeses
d'inversió, cal un informe del gerent o la gerent en qué es justifiqui la impossibilitat d'assumir la despesa per
mitjá d'una transferéncia de crédit i sobre si la despesa esdevé recurrent per a exercicis futurs.

5. En els casos en qué es prorrogui el pressupost de la Generalitat i el Ple del Parlament hagi aprovat el
projecte de pressupost del Síndic de Greuges, el síndic de greuges pot acordar que la diferéncia entre el
pressupost de la institució prorrogat i I 'aprovat pel Ple del Parlament es financi amb el fons de romanents,
sense que calgui la vinculació a despeses d'inversions ni I' informe establert en l'apartat 4 d'aquest afticle,

Tercer, Aquesta resolució entra en vigor I'endemá d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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Barcelona, 23 de novembre de 2016

Rafael Ribó

síndic de Greuges

(16.334.10s)
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