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Unitat: Secretaria General 

Expt;:2291/2018 

 

LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DEL PLE DEL 

EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE GANDIA. (R. Conselleria Presidència 13/12/12, 

DOCV 26/12/12).  

 

CERTIFIQUE: Que el Ple del l’Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 

15 de febrer de 2018,  va adoptar, entre altres, el següent acord: 

 

I.- PART RESOLUTIVA 

«3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. 
(Dictamen art. 70 ROPLE ): 

3.1.- Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdits, exp. E/01/2018 de l’Ajuntament (fons de contingència).  
  
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la  
Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada 
el dia 12 de febrer de 2018:  
 

"Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i 
Hisenda, de data 6 de febrer 2018, en relació a l'assumpte de referència i del tenor 
literal següent:  
  
‘Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de 
l’exercici vigent, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, redactada 
d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 
La modificació es correspon en la aplicació del fons de contingencia expte 1-2018 com 
a conseqüencia de la execusió de sentencies en les que se condena a l’Ajuntament al 
pagament d’una indemnització e interessos ,Sentencia 89/2015 de 14 d’abril de 2015 a 
favor de ECSA gestora així com part del pagament de l’ expropiació a ADIF  de part de 
la plaça de les vies ( Demanda presentada amb data 1/02/2018 corresponent al 
procedimient ordinari núm. 402/2017)  

 
Vist allò que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refos  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 36.1.c de 
l’esmentat Reial Decret 500/90 . 
 
En virtut d'allò que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Polítiques Econòmiques, s’eleva al Ple de la Corporació la següent  
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PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/01/2018 de modificació de 
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren  en la tabla que 
s’adjunta:  

    Augments                  Disminucions 

CAPÍTOL I Despeses de 
personal 

  

CAPÍTOL II Compra bens 
corrents i 
servicis 

420.766,92  

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres 

97.862,62  

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents 

  

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència 
 

 618.629,54 

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals 

100.000,00  

CAPÍTOL 
VII 

Transferències 
de capital 

  

CAPÍTOL 
VIII 

Variació actius 
financers 

  

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financiers 

  

TOTAL  618.629,54 618.629,54 

 
SEGON.- Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència de 
altres mitjos per  al seu finançament. 
 

  El finançament de la modificació de crèdits és el següent: 
 

RESUM: 

a)  Amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria 

 

b) Amb nous o majors ingressos  

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdits 

618.629,54 

d) Mitjançant operacions de crèdit  

TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. 
CRÈDITS 

618.629,54 

 
TERCER.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí 
Oficial de la Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de 
l’endemà de la seua publicació en el BOP, posant a disposició del públic la 
documentació corresponent, durant l’esmentat termini els interessats podran examinar-
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la i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
 
QUART- Que es dóne compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments 
que es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu o en cas que no se’n 
presentaren, l’acord provisional passarà automàticament a definitiu. 
 
 
CINQUÉ.- Que l’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació haurà de 
publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació 
jurisdiccional 
 
SISÉ.-  De l’expedient de la modificació de crèdits, definitivament aprovada, es 
trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, simultàniament 
a la tramesa al Butlletí Oficial a què fa referència l’apartat anterior.” 
 
Atès que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària celebrada el 
dia 12/02/2018 (punt 3.3 de l’ordre del dia), ha autoritzat l’aplicació de 618.629,54€ del 
Fons de Contingència a què es refereix l’expedient de modificació pressupostària. 
 

 INTERVENCIONS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques 
Econòmiques, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 
abstencions (PP), dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la 
Corporació per a la seua aprovació." 
 
L’Alcaldia Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova 
pel Ple de la Corporació, sense debat i per 13 vots a favor (7 PSPV- PSOE, 5 MÉS 
GANDIA i 1 C’s GANDIA ) i  11 abstencions ( PP )».  
 

I per deixar-ne constància on procedisca i tinga els efectes oportuns, autoritze i 
expedisc la present certificació, d'ordre i amb el vistiplau del Regidor de Govern 
Delegat d’Administració, Modernització i Govern Obert, amb l'advertiment de quedar a 
reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent (article 206 del 
ROFRJ), a Gandia a 16 de febrer de 2018. 
 

Vist i Plau 

REGIDOR DE GOVERN DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ I 

GOVERN OBERT 
(Decret núm. 0698 de 10/02/2017) 

 

José Manuel Prieto Part 

(Signat electrónicament segons codificació al marge) 



 

Unitat: Secretaria General 
Expte: 7038/2018

FRANCISCO  RIUS  MESTRE,  SECRETARI  GENERAL  ACCTAL.  DEL  PLE  DEL 
EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE GANDIA. (Acord JGCG 26/02/2018). 

CERTIFIQUE: Que el Ple del l’Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 
19 d’abril de 2018,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

I PART RESOLUTIVA
«3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. 
Dictamen (art. 70 ROPLE):

3.1.-    Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdits, exp.   E/02/2018 de l’Ajuntament.

Pel Secretari General Acctal. del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per 
la  Comissió  d’Economia,  Hisenda  i  Polítiques  Econòmiques,  en  sessió  ordinària 
celebrada el dia 16 d’abril de 2018: 

  
“Es dòna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i 
Hisenda de data 5 d’abril de 2018, en relació a l’assumpte de referència i del tenor 
següent:

‘Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de 
l’exercici  vigent,  mitjançant crèdits extraordinaris i  suplements de crèdits, redactada 
d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual  es  desenvolupa  el  capítol  primer  del  títol  sisè  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

La modificació que es pretén es per a finançar la resta de l’expropiació a ADIF  de part 
de la plaça de les vies ( Demanda presentada amb data 1/02/2018 corresponent al 
procediment  ordinari  núm.  402/2017)  ,  per  un  import  de  319.078,01,  a  més  dels 
interessos des de 04-07-2012 per valor aproximat de 90.000 euros.

A més a més es planteja una modificació per import de 1.016.596,87 euros per a fer 
front a la amortització del préstec de la extinta IPG, SA que mantenia amb la Caixa 
Popular.

També s’inclou la compra de mobiliari per a Ludoteca-biblioteca ceràmica Sta Anna, 
obra que està subvencionada per el Pla d’Inversió Productiva.

Vist allò que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 36.1.c de 
l’esmentat Reial Decret 500/90 .

En virtut d'allò que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Polítiques Econòmiques, s’eleva al Ple de la Corporació la següent 
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PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  l’expedient  núm.  E/02/2018  de  modificació  de 
crèdits mitjançant  crèdits extraordinaris,  en els termes que figuren  en la tabla que 
s’adjunta: 

Augments                  Disminucions
CAPÍTOL I Despeses de 

personal
CAPÍTOL II Compra bens 

corrents i 
servicis

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

90.000,00

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

374.078,01

CAPÍTOL VII Transferències 
de capital

CAPÍTOL VIII Variació actius 
financers

CAPÍTOL IX Variació passius 
financiers

1.016.596,87

TOTAL 1.480.674,88

SEGON.-  Declarar necessaris i  urgents les referides despeses i  la insuficiència de 
altres mitjos per  al seu finançament.

 El finançament de la modificació de crèdits és el següent:

RESUM:
a)  Amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria

1.480.674,88

b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anulacions o baixes de crédits
d) Mitjançant operacions de crédit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 1.480.674,88

TERCER.-  Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i  en el Butlletí 
Oficial  de  la  Província,  per  un període  de  quinze  dies  hàbils,  comptadors  des  de 
l’endemà  de  la  seua  publicació  en  el  BOP,  posant  a  disposició  del  públic  la 
documentació  corresponent,  durant  l’esmentat  termini  els  interessats  podran 
examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.

QUART.- Que es done compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments 
que  es  formulen,  que  es  resoldran  amb  caràcter  definitiu  o  en  cas  que  no  se’n 
presentaren, l’acord provisional passarà automàticament a definitiu.

CINQUÉ.-  Que l’acord  definitiu  i  el  resum per  capítols  de la  modificació  haurà  de 
publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació 
jurisdiccional.
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SISÉ.-   De  l’expedient  de  la  modificació  de  crèdits,  definitivament  aprovada,  es 
trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, simultàniament 
a la tramesa al Butlletí Oficial a què fa referència l’apartat anterior’.

INTERVENCIONS

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques 
Econòmiques, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 
abstencions (PP) dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la 
Corporació per a la seua aprovació”.

 
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit,  el  qual s’aprova 
pel Ple de la Corporació  sense debat i amb 12 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 4 MÉS 
GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 12 abstencions (PP)». 
 

I  per  deixar-ne  constància  on  procedisca  i  tinga  els  efectes  oportuns,  autoritze  i 
expedisc  la  present  certificació,  d'ordre  i  amb  el  vistiplau  del  Regidor  de  Govern 
Delegat d’Administració, Modernització i Govern Obert, amb l'advertiment de quedar a 
reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent (article 206 del 
ROFRJ), a Gandia a 20 d’abril de 2018.

Vist i Plau
REGIDOR DE GOVERN DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ I 
GOVERN OBERT

(Decret núm. 0698 de 10/02/2017)

José Manuel Prieto Part 

       (Signat electrònicament segons codificació al marge)
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Unitat: Secretaria General 
Expt.: PLN//2018/13
 
VANESA  FELIP  TORRENT,   SECRETARIA  GENERAL  .  DEL  PLE  DEL 
EXCEL·LENTÍSSIM  AJUNTAMENT  DE  GANDIA. (Resolució  Director  General 
d’Administració Local de 22/05/2018). 
 
CERTIFIQUE: Que el Ple del l’Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 
20 de setembre de 2018,  va adoptar, entre altres, el següent acord:
 

I.- PART RESOLUTIVA

«5.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES 
Dictàmens (art. 70 i 136 ROPLE):

5.2.-   Modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 
núm. E/03/2018 (exp. 17883/2018).

Es dóna compte del  dictamen següent  emès per la  Comissió  del  Ple d’Economia, 
Hisenda  i  Polítiques  Econòmiques,   en  sessió  ordinària  celebrada  el  dia  13  de 
setembre de 2018: 

“Es dóna compte de la  proposta  presentada pel  coordinador general  d’Economia i 
Hisenda, de data 10 de setembre de 2018, en relació a l'assumpte de referència i del 
tenor literal següent: 

‘Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de 
l’exercici  vigent,  mitjançant crèdits extraordinaris i  suplements de crèdits, redactada 
d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual  es  desenvolupa  el  capítol  primer  del  títol  sisé  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

La modificació que es pretén es per a  poder finançar entre altres i com a partides de 
major import :

-Part  de  la  Sentencia  354/2018   “  UTE Sanxo  Llop”  per  la  cessió  de  Crédito  de 
APRUSA a  COMSA ,  per  import  de  856.126,96  euros,  únicament  es  necessari 
suplementar el crèdit per import de 556.126,96  més 290.000 euros de interessos. 

-Interessos corresponents a la demora en el pagament de les factures del Urbanet , 
per import de 456.575,51 euros.

- Necessitats no contemplades en pressupost corresponent a instal.lacions esportives 
200.000 euros.

- Ajudes de emergència : 100.000 euros 

Vist allò que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refos  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 36.1.c de 
l’esmentat Reial Decret 500/90.
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En virtut d'allò que s'ha exposat, previ dictament de la Comissió d'Economia i Hisenda, 
s’eleva al Ple de la Corporació la següent 

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/03/2018 de modificació de crèdits 
mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren  en la tabla que s’adjunta: 

Augments                  Disminucions
CAPÍTOL I Despeses de 

personal
CAPÍTOL II Compra bens 

corrents i servicis
394.190,00 49.400,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

750.000,00

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

100.000,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

CAPÍTOL VI Inversions Reals 556.126,96
CAPÍTOL VII Transferències de 

capital
CAPÍTOL VIII Variació actius 

financers
CAPÍTOL IX Variació passius 

financiers
TOTAL 1.800.316,96

Segon.- Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència de altres 
mitjos per  al seu finançament.

El finançament de la modificació de crèdits és el següent:

RESUM:
a)  Amb càrreg al Romanent líquid de 
tresoreria

1.750.916,96

b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anulacions o baixes de crédits 49.400,00
d) Mitjançant operacions de crédit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 1.800.316,96

Tercer.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de 
la  seua  publicació  en  el  BOP,  posant  a  disposició  del  públic  la  documentació 
corresponent, durant l’esmentat termini els interessats podran examinar-la i presentar 
reclamacions davant el Ple de la Corporació.

Quart.-  Que es dóne compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments 
que  es  formulen,  que  es  resoldran  amb  caràcter  definitiu  o  en  cas  que  no  se’n 
presentaren, l’acord provisional passarà automàticament a definitiu.

Cinqué.-  Que l’acord  definitiu  i  el  resum per  capítols  de  la  modificació  haurà  de 
publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació 
jurisdiccional
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Segon.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/03/2018 de modificació de crèdits 
mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren  en la tabla que s’adjunta: 

Augments                  Disminucions
CAPÍTOL I Despeses de 

personal
CAPÍTOL II Compra bens 

corrents i 
servicis

494.190,00 49.400,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

650.000,00

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

100.000,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

556.126,96

CAPÍTOL 
VII

Transferències 
de capital

CAPÍTOL 
VIII

Variació actius 
financers

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financiers

TOTAL 1.800.316,96

Tercer.- Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència de altres 
mitjos per  al seu finançament.

 El finançament de la modificació de crèdits és el següent:

RESUM:
a)  Amb càrreg al Romanent líquid de 
tresoreria

1.750.916,96

b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anulacions o baixes de 
crédits

49.400,00

d) Mitjançant operacions de crédit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. 
CRÈDITS

1.800.316,96

Quart.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de 
la  seua  publicació  en  el  BOP,  posant  a  disposició  del  públic  la  documentació 
corresponent, durant l’esmentat termini els interessats podran examinar-la i presentar 
reclamacions davant el Ple de la Corporació.

Cinqué.- Que es dóne compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments 
que  es  formulen,  que  es  resoldran  amb  caràcter  definitiu  o  en  cas  que  no  se’n 
presentaren, l’acord provisional passarà automàticament a definitiu.

Sisé.-  Que  l’acord  definitiu  i  el  resum  per  capítols  de  la  modificació  haurà  de 

4 de 5 



 

publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació 
jurisdiccional

Seté.-   De  l’expedient  de  la  modificació  de  crèdits,  definitivament  aprovada,  es 
trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, simultàniament 
a la tramesa al Butlletí Oficial a què fa referència l’apartat anterior.”

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  92.3  del  ROPLE, 
l’alcaldia-presidència sotmet a votació l’esmena de modificació pressupostària 
1/E-003/2018, amb el resultat d’empat per 12 vots a favor (7 PSPV-PSOE i 5 MÉS 
GANDIA), 12 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C’s GANDIA).

Efectuada una segona votació amb idèntic resultat, l’alcaldessa fa ús del vot de 
qualitat que li confereix l’article 124.4 d) de la LRBRL i 104.3 del ROPLE, quedant 
aprovada l’esmena anteriorment transcrita en els seus propis termes».

  
I  per  deixar-ne  constància  on  procedisca  i  tinga  els  efectes  oportuns,  autoritze  i 
expedisc  la  present  certificació,  d'ordre  i  amb  el  vistiplau  del  Regidor  de  Govern 
Delegat d’Administració, Modernització i Govern Obert, amb l'advertiment de quedar a 
reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent (article 206 del 
ROFRJ).  

Vist i Plau
REGIDOR DE GOVERN DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ I 
GOVERN OBERT

(Decret núm. 0698 de 10/02/2017)

José Manuel Prieto Part 

    (Signat electrònicament segons codificació al marge)
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