
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/01/2019 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  al compliment de  sentencia 
judicial 354/2018  i Conveni entre IPG. SA i APRUSA  de fecha 28/7/2014, tal i com 
diu la memòria.

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 11 de febrer   de 2019
                            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/02/2019 per concessió de crèdits extraordinaris o suplements 
de crèdits.
Expte Gestiona 6048/2019

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  d’una 
modificació pressupostaria finançada amb el RT+ per a despeses generals , per tant s`ha 
de  complir  lo  previst  en l’article  32 de  la  Ley Orgànica 2/2012 de  27 de  abril,  de 
estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera en relació al destí del superàvit i en 
concret en  l`aplicació a la reducció del deute , que en aquesta modificació es complix, 
pues l’import de l’amortització es superior al mínim entre el superàvit  ( 1.325.924,85 
euros) i el RT+  per a despesa Gral. ( 13.679.361,50 euros)

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 11 de març   de 2019
                            EL INTERVENTOR 
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Expte.: 6048/2019
INFORME INTERVENCIÓN

ASUNTO: Enmienda presentada por los Grupos Políticos Municipales del Partido Popular y de 
Ciudadanos a la modificación de créditos, expte. E/02/2019.

PRIMERO.- Previo  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Comisión  del  Pleno  de  Economía, 
Hacienda  y  Políticas  Económicas,  en  sesión  celebrada  el  15/03/20196,  dictamina 
favorablemente el expediente de modificación de créditos 1/E-002/2019.

SEGUNDO.- En fecha 20/03/2019, los Grupos Políticos Municipales del Partido Popular y de 
Ciudadanos, presentan una enmienda conjunta al dictamen emitida por la citada Comisión del 
Pleno de Economía, Hacienda y Políticas Económicas, con el siguiente contenido:
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TERCERO.- Con la enmienda planteada, la modificación de créditos sería la siguiente:

Como  se  puede  observar,  la  modificación  de  créditos  ascendería  a  6.318.771,52  euros, 
mientras  que  el  texto  de  la  enmienda  cuantifica  en  6.368.771,52  euros,  existiendo  una 
diferencia de 50.000 euros.

Aunque no afecta a la enmienda en sí misma, cabe también señalar que en el exponen de la 
misma existe un error en la votación del dictamen, puesto que se indica en la enmienda que el 
Partido Popular  y  Ciudadanos  votaron en  contra,  cuando no fue así.  En  el  certificado del  
dictamen  consta  que  los  Sres.  Concejales  integrantes  de  ambos  Grupos  Municipales  se 
abstuvieron, no votaron en contra.

CUARTO.- En relación con las aplicaciones presupuestarias que se pretenden enmendar, en el 
expediente  consta  el  motivo  de  las  modificaciones,  que  hay  que  recordar,  puesto  que  en 
algunos casos la modificación de créditos viene motivada por la obligación del Ayuntamiento de 
dotar  presupuestariamente crédito  adecuado y  suficiente  para atender  sentencias   u  otras 
obligaciones contraídas, que deben ser atendidas por el Ayuntamiento  de forma  inexcusable:
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Se puede observar que con la enmienda efectuada, quedarían sin cobertura presupuestaria 
obligaciones que el  Ayuntamiento tiene que atender,  como el  pago de expropiación fija  en 
justiprecio,  costas,  sentencias  judiciales,   dotación  para  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos, etc.

En este sentido cabe recordar que el artículo 173, apartados 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales:

3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de  
las  entidades  locales  o  de  sus  organismos  autónomos  corresponderá  exclusivamente  a  
aquéllas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias previstas en  
las leyes.

4. La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y  
con  los  límites  del  respectivo  presupuesto.  Si  para  el  pago  fuere  necesario  un  crédito  
extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los  
tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.

Y que en no pocas ocasiones, los Juzgados y Tribunales han hecho uso de lo previsto en el  
artículo  112  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-administrativa,  con  apercibimiento  de  imposición  de  multas  coercitivas  a  las 
autoridades o funcionarios que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala en orden 
a la  ejecución del  fallo  judicial  y  otras  responsabilidades  personales  en las  que se puede 
incurrir si se incumplen las sentencias.

En  consecuencia,  a  juicio  de  quien  suscribe,  como  mínimo,  deberían  respetarse  las 
aplicaciones presupuestarias que contienen la dotación para la atención de expropiaciones, 
sentencias judiciales y acuerdos extrajudiciales que dan lugar a obligaciones del Ayuntamiento 
cuyo incumplimiento producirá pago o mayor pago  de intereses de demora, sin perjuicio de 
otras responsabilidades personales en la que se puede incurrir.

Gandia, 21 de marzo de 2019
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo.: Jorge García Hernández

(firmado digitalmente)
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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/003/2019 per concessió de crèdits extraordinaris o suplements 
de crèdits.
Expte Gestiona 16648/2019

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  d’una 
modificació pressupostaria finançada amb baixes d’altres partides .

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 11 de julio   de 2019
                            EL INTERVENTOR 
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Expte Gestiona 20476 /2019

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/04/2019 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.-  En  relació  a  la  tramitació  dels  pressupostos  participatius  i  conclusions  de  les 
inversions  a  fer  a   aquest  funcionari  no  lo  correspon  informar  sobre  el  mateix,  no 
obstant indicar en relació a la modificació actual que es complix lo establert  en la base 
56ª del pressupost General de 2019.

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 .

Gandía a 4 de septiembre de 2019
EL  INTERVENTOR  

Fdo.: Jorge Garcia Hernández
(firmado digitalmente)
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