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MÓNICA OL TRA JARQUE, consellera secretaria del Consell, 

CERTIFIQUE, que el Consell en la reunió del 20 d'abril de 2018, ha adoptat 
l'acord següent: 

«Acord de 20 d'abril de 2018, del Consell pe/ qua/ s 'autoritza una transferencia de 
crédits del capítol 2 del programa 612.60, Despeses diverses al capítol 4 del 
programa 453.40, Arts plastiques i escéniques de la Conselleria d'Educació, 
lnvestigació, Cultura i Esport, per import de 408.064 euros. (Exp. 06.005.18-032). 

La Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport propasa incrementar la dotació 
de la línia de transferencia X0057 "lnstitut Valencia d'Art Modern" del capítol 4 del 
programa 453.40, Arts plastiques i esceniques per import de 408.064 euros, per a 
financ;ar despeses corrents de !'obertura del Centre d'Art d'Alcoi (CADA), per mitja de 
disponibilitats existents en el capítol 2 del programa 612.60, Despeses diverses. 

A aquest efecte i en virtut del que disposen els articles 21 i 23 de la Llei 22/2017, de 29 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, a proposta del 
conseller d'Hisenda i Model Economic, el Consell, previa deliberació, en la reunió de 20 
d'abril de 2018 

A corda 

Primer 
Autoritzar una minoració de credit en l'aplicació pressupostaria 20.01.00.612.60.2 per 
import de 408.064 euros. 

Segon 
Autoritzar un augment de credit en l'aplicació pressupostaria 09.03.01.453.40.4 per 
import de 408.064 euros, destinats a incrementar, en l'annex de transferencies corrents 
del programa 453.40, Arts plastiques i esceniques, la dotació de la línia X0057, segons 
el detall següent: 

Codi Denominació Dotació Anterior Mod ificació Dotació Actual 

X0057 
lnstitut Valencia d'Art 

6.102.830 408.064 6.510.894 
Modern 

Tercer 
Com a conseqüencia, de l'increment de credit de la línia de transferencia X0057, el 
pressupost de l'lnstitut Valencia d'Art Modern s'actualitzara de la forma que figura a 
continuació: 

a) Pressupost de despeses: 

Capítols Dotació anterior Mod ificació Dotació actual 
1 3.260.760 179.155 3.439.915 

11 3.142.070 228.909 3.370.979 
VI 1.247.400 1.247.400 

Total 7.650.230 408.064 8.058.294 
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b) Pressupost d'ingressos: 

Capítols Dotació anterior 

111 160.000 
IV 6.162.830 
V 80.000 

VII 1.247.400 
Total 7.650.230 

Modificació Dotació actual 
160.000 

408.064 6.570.894 
80.000 

1.247.400 
408.064 8.058.294» 

Perqué conste i desplegue els seus efectes en l'expedient de referencia, lliure 
aquest certificat a Valencia, el 20 d'abril de 2018. 
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