
C.I.F.: P-4613300-E
Plaça Major, 1 
46700 GANDIA
Tel.: 96 295 94 00
Fax: 96 295 94 82

JORGE GARCIA HERNANDEZ , Interventor de l’Ajuntament de Gandia, vista la 
Memòria del Coordinador General d’Economia i Hisenda,  per la qual es proposa la 
modificació de crèdits E/01/2016 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 necessari 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 consta a l’expedient cal dir que  una part es tracta de la 
comptabilització  de  la  refinançació  en  termes  de  prudència  financera  dels  préstecs 
concertats en l’Ajuntament i part dels préstecs de la empresa Pública municipal IPG,SA 
que ja es varen aprovar per Junta de Govern amb data 19 de novembre i 3 de desembre 
de 2015. I l’altra part es refereix a la aplicació pressupostaria del fons de contingència 
que va ser  aprovat per junta de Govern de data 22 de febrer de 2016.

L’aportació  a  IPG  es  correspon  amb  els  pagaments  de  les  quotes  d’interesos  i 
amortitzacions  dels  préstecs  que  s’inclouen  al  Fons  d’Ordenació,  per  import  de 
6.688.713,26 euros.
Aquesta Intervenció ja s’ha manifestat en reiterades ocasions que és de l’opinió que el 
tractament deuria ser d’un préstec que IPG tendria que tornar a l’Ajuntament i no una 
aportació,  si  bé  es  cert  que,  hores  d’ara,  atès  que  IPG està  en  un  procediment  de  
liquidació, per aplicació de la Disposició Adicional Novena de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de decembre, és més admissible que es considere una aportació.

També cal dir que l’esmentada Disposició Adicional Novena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, señala que els Ens Locals no poden 
fer aportacions al ens depenents si tenen un pla econòmic – financer o d’ajust, però el 
Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  mitjançant  nota  de  4/03/2014, 
considera com aportació econòmic les incloses al capítol 8 i com l’aportació que es 
plantetja és al capítol 7, no entra en el camp de la prohibició que estableix la norma.

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 29 se febrer   de 2016
                            EL INTERVENTOR 
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JORGE GARCIA HERNANDEZ , Interventor de l’Ajuntament de Gandia, vista la 
Memòria del Coordinador General d’Economia i Hisenda,  per la qual es proposa la 
modificació de crèdits E/02/2016 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 necessari 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  consta  a  l’expedient  cal  dir  que   es  tracta  de  la 
aplicació  pressupostaria  de  part  del  Fondo  de  Contingencia  (  Junta  de  Govern  de 
5/09/2016)  al compliment d’una Setencia judicial. 

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 5 se setembre   de 2016
                            EL INTERVENTOR 
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JORGE GARCIA HERNANDEZ , Interventor de l’Ajuntament de Gandia, vista la 
Memòria del Coordinador General d’Economia i Hisenda,  per la qual es proposa la 
modificació de crèdits E/03/2016 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 necessari 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.-  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 22 se setembre   de 2016
                            EL INTERVENTOR 
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JORGE GARCIA HERNANDEZ , Interventor de l’Ajuntament de Gandia, vista la 
Memòria del Coordinador General d’Economia i Hisenda,  per la qual es proposa la 
modificació de crèdits E/04/2016 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 necessari 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.-  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 24 Octubre   de 2016
                            EL INTERVENTOR 
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