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JORGE GARCIA HERNANDEZ ,  Interventor de l’Ajuntament de Gandia, vista la 
Memòria del Concejal Tituñar de Govern de l’Area d’Economia e Hisenda , per la qual 
es proposa la modificació de crèdits E/01/2014 per concessió de crèdits extraordinaris o 
suplements de crèdits.

I N F O R M A

1.-  De  conformitat  amb  allò  que  disposa   l’article   177.2  del  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refòs de la Llei reguladora  
de les Hisendes Locals, l’òrgan competent per a l’aprovació de la modificació de crèdits 
proposta és el Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que 
els Pressupostos. Seran també d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i 
publicitat  que  els  Pressupostos  a  que  es  refereix  l’article  169  de  l’esmentat   Reial 
Decret, i que són:

a) Aprovació inicial pel Ple de la Corporació.

b) Exposició al públic mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la 
Província  per  termini  de  quinze  dies  hàbils,  durant  els  quals  els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar davant el Ple les 
reclamacions que estimen oportunes.

c) Resolució de les reclamacions presentades pel Ple de la Corporació en 
el termini d’un mes, i aprovació definitiva. Si no es presentara cap, 
l’acord inicial es considerarà definitivament aprovat.

d) Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació 
definitiva i resum per capítols.

e) Remissió  de  còpies  a  l’Administració  de  l’Estat  (Delegació 
d’Hisenda) i Administració Autonòmica (Conselleria d’Administració 
Pública).

2.- Tractant-se de dotar pressupostariament crèdits per a despeses específiques i 
determinades,  de caràcter necesari  i  urgent,  que no poden demorar-se fins l’exercici 
següent, al no existir crèdit i no poder ser objecte d’ampliació, es procedent la concessió 
d’ún crédit extraordinari , conforme a allò previst en els articles 177 de l’esmentada 
Llei, i 35 a 38, ambdós inclosos del també  Reial Decret 500/1990,  de 20 d’abril.

3.- En quant a la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors les despeses 
específiques i  determinades que motiven els crèdits  extraordinaris i/o suplements de 
crèdit a que se contrau aquest expedient, , així com el caràcter necesari i urgent, deurà 
apreciar-la i pronunciar-se la Corporació.
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4.- Vista la proposta que const a l’expedient, la modificació de crèdits es finança 
amb baixes de l’aplicació del  fons de contingència segons acord de la Junta de Govern 
de 14 d’abril referit a l’aplicació del fons de contingència .

5.-  De  conformitat  amb  el  que  disposa  la  normativa  sobre  estabilitat 
pressupostària,  s’emet  informe  independent  respecte  al  compliment  de  l’objectiu 
d’estabilitat.

Es  el  que  el  funcionari  que  subscriu  te  el  deure  d’informar  a  la 
Corporació 

Gandia a 16 d’abril de 2014
                            EL INTERVENTOR 
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