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MÓNICA OLTRA JARQUE, consellera secretària del Consell, 
 
CERTIFIQUE que el Consell ha adoptat l'acord següent: 
 
Acord de 29 d’octubre de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza una transferència de crèdits per import de 

95.000,00 €, des de la línia de transferència F0257 (Cofinançament despeses corrents del CEAM) del 

capítol 4 “Transferències corrents” del programa pressupostari 711.10 “Direcció i Serveis Generals” a la 

línia de transferència F0258 (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani) del capítol 7 “Transferències de 

capital” del mateix programa pressupostari. (Exp. 12.012/21-134) 

 

«La Fundació CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani) té unes necessitats de despesa derivades de 

la digitalització de l'entitat, de la substitució de maquinària obsoleta i totalment amortitzada, necessària per al 

funcionament de la instal·lació científica EUPHORE, que es xifren en 95.000,00 €. Per a fer front a les indicades 

adquisicions, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, 

proposa incrementar en 95.000,00 € la línia de transferència F0258 (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani), 

del capítol 7 de despesa, que té per finalitat subvencionar la creació d'infraestructures del CEAM i la seua 

renovació, import que es proposa finançar amb càrrec al crèdit de la línia de transferència de capítol 4, F0257 

(Cofinançament de despeses corrents del CEAM), crèdit que està en situació jurídica i comptable de disponible, a 

causa d'una menor despesa de personal de la fundació. 

 

A aquest efecte, d’acord amb els articles 21, 23 i 26 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la 

Generalitat per a l'exercici 2021, i en l’article 28.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del 

Consell, a proposta del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, el Consell, prèvia deliberació, en la reunió de 29 

d’octubre de 2021,  

 
 

ACORDA 
 

Primer 

Autoritzar una minoració de crèdit en l'aplicació 12.01.01.711.10.4 per import de 95 .000,00 €, per a minorar la 

dotació de la línia F0257 del seu annex de transferències i subvencions corrents segons el següent detall: 

Codi Denominació Dotació anterior Modificació Dotació actual 

F0257 
Cofinançament despeses 

corrents del CEAM 
1.465.000,00 -95.000,00 1.370.000,00 

 

 

 

Segon 

Autoritzar un augment de crèdit en l'aplicació 12.01.01.711.10.7 per import de 95. 000,00 €, per a incrementar la 

dotació de la línia F0258 del seu annex de transferències i subvencions de capital segons el següent detall: 

 

Codi Denominació Dotació Anterior Modificació Dotació Actual 

F0258 
Centre d'Estudis Ambientals 

del Mediterrani 
255.000,00 + 95.000,00 350.000,00 
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Tercer 

Autoritzar modificar el pressupost de l'Entitat 0071 Fundació de la CV Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani 

en els termes detallats a continuació: 

a) Minorar el pressupost d’ingressos, en l'aplicació pressupostària 430.00 “Transferències corrents” de 

la conselleria a la qual està adscrita, per import de 95.000,00 €.  

b) Incrementar el pressupost d'ingressos en l'aplicació 730.00 “Transferències de capital” de la 

conselleria a la qual està adscrita, per import de 95 .000,00 €. 

c) Minorar, el pressupost de despeses, en el capítol 1, per import de 95.000,00 €.  

d) Incrementar el pressupost de despeses, en el capítol 6, per import de 95.000,00 €.» 

 

Perquè conste en l'expedient de referència i desplegue efectes, lliure aquest certificat. 
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