
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/01/2017 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 
27/03/2017)  al compliment de diverses sentencies judicials, en el que es condena a 
l’Ajuntament al pagament de interessos de demora. 

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 27 se març   de 2017
                            EL INTERVENTOR 
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JORGE GARCIA HERNANDEZ , Interventor General 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/02/2017 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  la  resolució  del 
contracte de concessió d'obra pública de l'aparcament de la Plaça del Prado, acordat per 
la Junta de Govern Local de 09/03/2015, comporta l'obligació de liquidar el contracte. 
Per  mitjà  d'informe  de  l'Arquitecte  Municipal  de  28/08/2015,  es  valora  la  inversió 
pendent  d'amortitzar  en  9.501.586,38  euros.  Segons  consta  en  ofici  remés  al 
departament  de  Contractació  per  a  la  tramitació  de  la  liquidació  del  contracte  que 
s'indica, al llarg de l'any 2016 i 2017 es mantenen reunions amb els administradors de la 
mercantil Aparcament plaça del Prat, S.L per a fixar els termes de la liquidació, la qual 
és fixada, per mutu acord de les parts, en la quantitat de 10.301.586,38, que resulta de la 
valoració de la inversió realitzada per l'arquitecte municipal, referida a data 23 de març 
de 2015, de 9.501.586,38 EUR, més la quantitat de 800.000 EUR que ve a rescabalar a 
l'empresa de tot altra possible reclamació per la resolució (actualització del valor de la  
inversió, interessos de demora pel temps transcorregut des del termini fixat de 6 mesos 
posteriors a la resolució, lucres cessants, etc.).
 Segons manifesta l'empresa concessionària i el Banc de Santander, aquélla té concertat 
un préstec per import de 9.800.000 euros, de tal manera que per a atendre el pagament 
de la liquidació del contracte, bastaria amb que l'Ajuntament se subrogara en el préstec 
concertat per la concessionària.

Per tant, l'operació projectada no es destina a finançar nova despesa sinó a reconéixer i  
atendre les despeses derivades de la liquidació del contracte. Encara que el Banc ha 
mostrat  formalment  la  seua  conformitat,  l'operació  es  troba  pendent  d'aprovar  pels 
òrgans de la dita entitat, havent facilitat les següents condicions en què se subscriuria 
l'operació:

Import: 9.800.000 euros.
Modalitat: préstec.
Venciment: 10 anys
Carència: Sense carència.
Amortització: trimestral o amb periodicitat inferior. 
Condicions: interessos complint els "principios de prudència financiera". 
El préstec ha d'acollir-se al Fons d'Ordenació Local. 

Esta  situació  provocaria  que  l'Ajuntament  poguera  complir  amb  la  liquidació  del 
contracte,  perquè,  en  cas  contrari,  l'Ajuntament  no  té  ni  capacitat  econòmica  per  a 
atendre  l'import  tan  considerable  de  la  liquidació  ni  està  en  condicions  d'acudir  al 
mercat per a concertar un crèdit.

Així  mateix  indicar  que  segons  informa  l'Oficina  Nacional  de  Comptabilitat 
(Intervenció General de l'Administració de l'Estat) a la vista de la consulta formulada 
amb  els  antecedents  de  l'expedient  del  Contracte  de  concessió  d'obra  pública  de 
l'aparcament de la Plaça del Prado, amb data 9 de març de 2015 la Junta de Govern 
Local acorda, entre altres decisions, la recepció i ocupació de les obres executades, per 
la qual cosa, en termes de la comptabilitat nacional, este seria el moment de registrar 



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

l'actiu  en els  comptes de  l'Ajuntament  amb el  consegüent  efecte  econòmic  sobre  el 
dèficit i el deute. L'import de la inversió que ha d'anotar-se és de 9.501.586,38 euros, 
xifra que correspon al valor de la inversió pendent d'amortitzar fixat per l'Arquitecte 
Municipal (responsable del contracte) amb data 25 d'agost de 2015 .

Per això, en l'exercici de 2015, en termes de la comptabilitat nacional, la incidència 
econòmica d'estes operacions sobre el dèficit i el deute de l'Ajuntament ascendixen un 
total de 9.501.586,38 euros.

5.-  Per  tractar-se  de  recursos  afectats  que  financen  la  despesa  (prèstec),  no 
podran adquirir fermesa els compromisos de despesa vinculats a les dites operacions 
fins  al  moment  de  materialitzar-se  l'ingrés,  quedant  en  la  situació  de  crèdits  no 
disponibles tal com indica la Base 21ª del Pressupost Municipal.

6.-  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 de maig   de 2017
                            EL INTERVENTOR

(signat digitalment)
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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/03/2017 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 hi ha una part que es 
correspon en l’aplicació pressupostaria de part del Fondo de Contingencia ( Junta de 
Govern de 10/07/2017)  al compliment de  sentencies judicials, en el que es condena a 
l’Ajuntament al pagament de interessos de demora. 

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 10 juliol    de 2017
                            EL INTERVENTOR 



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/04/2017 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 11 septiembre    de 2017
                            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/05/2017 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 4  octubre   de 2017
                            EL INTERVENTOR 
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