DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
I PATRIMONI

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL SECRETARI AUTONÒMIC DE
CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S’AUTORITZAVA LA DISPOSICIÓ DEL CRÈDIT
CONSIGNAT EN LA LÍNIA NOMINATIVA X0059000, A FAVOR DE L’INSTITUT VALENCIÀ
D’ART MODERN -IVAM-, PER AL FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS I OPERACIONS DE
CAPITAL DE L’INSTITUT.

L’Institut Valencià d’Art Modern és una entitat de dret públic de la Generalitat, de les previstes en l’article 2.3
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions.
En el capítol VII de transferències de capital del programa pressupostari 453.40, Arts Plàstiques i
Escèniques, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2017, figura el codi de línia X0059000, de
regulació nominativa, amb una dotació de 797.000,00 €, el beneficiari de la qual és l’Institut Valencià d’Art
Modern -IVAM- i l’objecte finançar les inversions i les operacions de capital de l’entitat.
Mitjançant Resolució del Secretari Autonòmic de Cultura i Esport de data 14.03.2017, es va autoritzar la
disposició del crèdit consignat en l’esmentada línia a favor de l’Institut Valencià d’Art Modern, amb la finalitat
de finançar les inversions i les operacions de capital de l’entitat, i en data 28.03.2017 es va comptabilitzar el
corresponent document comptable d'autorització i compromís de gasto AD.
D'altra banda, una modificació pressupostària aprovada per Acord del Consell de data 17 de novembre de
2017, incrementa l'import d'esta línia en 330.000,00 €.

Per tot això i en virtut del que disposa l'article 59.1, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, així com en el Decret 155/2015, de 18
de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, i vista la proposta de la directora general de Cultura i Patrimoni,

RESOLC
1.

2.

AUTORITZAR l'increment de la disposició del crèdit consignat en la línia nominativa X0059000 a favor
de l’Institut Valencià d’Art Modern, per import de 330.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
09.03.01.453.40.7, del Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2017, per al finançament de les
inversions i les operacions de capital de l’entitat.
Disposar que este crèdit es distribuïsca a l’entitat per mitjà de lliuraments mensuals.

València, 23 de novembre de 2017
EL SECRETARI AUTONÒMIC DE CULTURA I ESPORT
P.D. Resolució de 26/10/16 DOGV núm. 7906 de 28/10/16
Albert Girona Albuixech

