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Ajuntament de Gandia
Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària E/01/2015 per crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost general, exercici 2015.

EDICTE
Als efectes oportuns i en compliment del que disposen els articles 177.2, en relació amb el 169, 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 38.2, en relació amb el 20.3 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 de abril, es fa públic, per coneiximent general, que aquesta Corporació en sessió Plenaria celebrada el dia 17 de setembre del 2015, va 
adoptar un acord inicial que ha esdevengut definitiu, sense que s’haja formulat cap reclamació contra aquest en el període d’informació pú-
blica ( BOP núm. 190, de data 1-10-2015), s’aprova, amb tal carácter, l’expedient de modificació pressupostària següent, que afecta l’estat de 
despeses del pressupost general vigent:

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:

D’acord amb el que disposen els artícules 113.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les bases del Règim Local, i 171.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, contra l’acord d’aprovació definitiu, anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els in-
teresats podràn interposar directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació del present edicte en el butlle-
tí Oficial de la Provincia de València.
Gandia, a 23 d’octubre de 2015.—El secretari general del ple (R. Conselleria de Presidencia 13/12/12 DOCV 26/12/12), Lorenzo Pérez Sar-
rión.

2015/22784

EDICTE

Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació pressupostària E/01/2015 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 
en el pressupost general, exercici 2015. 

Als efectes oportuns i en compliment del que disposen els articles 177.2, en 
relació amb el 169, 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 38.2, en 
relació amb el 20.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, es fa públic, per 
coneiximent general, que aquesta Corporació en sessió Plenaria celebrada el 
dia 17 de setembre del 2015, va adoptar  un acord inicial  que ha esdevengut 
definitiu, sense que s’haja formulat cap reclamació contra aquest en el període 
d’informació pública ( BOP núm. 190, de data 1-10-2015), s’aprova, amb tal 
carácter, l’expedient de modificació pressupostària següent, que afecta l’estat 
de despeses del pressupost general vigent: 

Modificació de crédits E-01/2015 
    Augments                  Disminucions 

CAPÍTOL I Despeses de 
personal 0,00 

0,00

CAPÍTOL II Compra bens 
corrents i servicis 

1.202.588,02 0,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

0,00 1.833.701,75

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents 

10.000,00 0,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

0,00 0,00

CAPÍTOL VI Inversions Reals 609.113,73 0,00
CAPÍTOL VII Transferències de 

capital
12.000,00 0,00

CAPÍTOL VIII Variació actius 
financers

0,00 0,00

CAPÍTOL IX Variació passius 
financiers

0,00 0,00

TOTAL 1.833.701,75 1.833.701,75

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  
b) Amb nous o majors ingressos  
c) Mitjançant anulacions o baixes de crédits 1.833.701,75 
d) Mitjançant operacions de crédit  
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 1.833.701,75 

D’acord amb el que disposen els artícules 113.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de les bases del Règim Local, i 171.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, contra l’acord d’aprovació definitiu, anteriorment 
ressenyat, que esgota la via administrativa, els interesats podràn interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en 
el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació del 
present edicte en el butlletí Oficial de la Provincia de València. 
Gandia a  23 de octubre  de 2015 

El Secretari Gral. del Ple. 
    ( R. Conselleria de Presidencia 
    13/12/12 DOCV 26/12/12) 

    Lorenzo Pérez Sarrión 
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LORENZO  PÉREZ  SARRIÓN,  SECRETARI  GENERAL  DEL  PLE  DE 
L’EXCELENTÍSSIM  AJUNTAMENT  DE  GANDIA (R.  Conselleria  Presidència 
13/12/12, DOCV 26/12/12), 

CERTIFIQUE: Que el Ple de l’Excm. Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada 
el  dia 14 d’octubre de 2015,  va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

«1.-  COMISSIÓ DEL PLE D'ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. 
Dictàmens: (art. 70 ROPLE): 
1.2.-    Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdits, expedient núm. E/02/2015.

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen emès per la Comissió del 
Ple d'Economia,  Hisenda  i  Polítiques Econòmiques, en sessió  celebrada  del  dia  5 
d’octubre de 2015, sobre l'assumpte de referència i del tenor literal següent:

“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d'Economia i 
Hisenda, de data 28 de setembre de 2015, en relació a l'assumpte de referència i del 
tenor literal següent: 
 
‘Justificativa de la necessitat de modificar crèdits al Pressupost de despeses del vigent 
exercici mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits,  redactada conforme 
a allò que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1.990, de 20 d’abril, pel que es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Vist el Reial Decret –Llei 10/2015 de 11 de setembre, en el que s’estableix en el seu 
art. 1 la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic dins de l’any 2015 per   una quantia equivalent a 48 
dies o al 26,23 % dels imports que no es varen percebre con a conseqüència de la  
supressió de la paga extraordinària.  Considerant que les dificultats de tresoreria de 
l’Ajuntament per fer front al pagament d’aquest percentatge,  es procedeix a  modificar 
el pressupost  en un percentatge equivalent del 13,12%,  per import de 130.000 euros, 
d’acord en els càlculs del departament de personal.

 
Vista  la   Sentència  del  Jugat  de lo  Social  núm.12 Autos 1210/2013 en el  que es 
condemna  a  l’Ajuntament  al  pagament  de  68.309,57  euros  en  concepte  de 
indemnització  a favor de D. Andrés Serra Moratal (programa SEAFI) i considerant que 
no hi ha crèdit dotat, procedeix una modificació per consignar l’import indicat.

Atés  que  les  activitats  que  promou  esta  Entitat  Local  en  l'àmbit  de  les  seues 
competències exigeixen la realització de despeses, de caràcter específic i determinat 
per als que no existís o és insuficient el crèdit existent, del vigent pressupost, i que no 
poden  demorar-se  fins  a  l'exercici  següent,  ja  que  en  cas  contrari,  podrien 
perjudicar-se  els  servicis  i  les  activitats  que  presta  este  Ajuntament,  es  considera 
necessari  dotar l’import de 25.000 euros per a mobilitat sostenible.

A més a més es fa imprescindible dotar crèdit per a finançar les hores extraordinàries 
de la Policia Local del mes d’agost.

Pel  que fa  el  finançament  d’aquesta  modificació  es mitjançant  baixa  de l’aplicació 
pressupostària  23-01100-31002  “Deute  Públic-  Interès  L/P  .-  Mecanisme  de 
financiació, el disponible d’aquesta partida es conseqüència de l’acord que preveu la 
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disposició addicional sèptima del RDL 17/2014, de 26 de desembre  que estableix el  
següent : 
“Modificación de las condiciones financieras de las operaciones de crédito suscritas con cargo al Fondo  
de  liquidez  autonómico  y  con  cargo  al  Fondo  para  la  financiación  de  los  pagos  a  proveedores  2”,  
establece:

Las operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a 31 de diciembre  
de 2014, hayan formalizado con cargo al Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores 2 y con  
cargo al Fondo de Liquidez Autonómico se ajustarán a las siguientes condiciones financieras a partir del 1  
de enero de 2015:

a) El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer  
período de interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será actual/actual.
b) Durante  2015  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  Locales  no  abonarán  
vencimientos de principal  de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores  con cargo al  
Fondo de Financiación a Proveedores 2.
c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra b) se  
ampliará un año.

Així  doncs el  crèdit  existent  en  la  aplicació  pressupostària  indicada  seria  per  tant 
disponible.

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 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  l’expedient  núm.  E/02/2015  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
155.000,00 0,00

CAPÍTOL II Compra bens 
corrents i 
servicis

93.309,57 0,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

0,00 248.309,57

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

0,00 0,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

0,00 0,00

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

0,00 0,00

CAPÍTOL VII Transferències 
de capital

0,00 0,00

CAPÍTOL VIII Variació actius 
financers

0,00 0,00

CAPÍTOL IX Variació passius 
financers

0,00 0,00

TOTAL 248.309,57 248.309,57
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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 248.309,57
d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 248.309,57

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

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalitzat el debat, 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”. 

INTERVENCIONS DEL PLE 
….....................................................................................................................................

Finalitzat el debat, la Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, 
el qual  s’ aprova pel Ple de la Corporació per 12 vots a favor ( 7 PSPV-PSOE, 4 
MÉS GANDIA i 1 C’s CANDIA) i 10 abstencions (PP).» 

I per deixar-ne constància on procedisca i perquè tinga els efectes oportuns, autoritze i 
expedisc la present certificació, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa, amb 
l'advertiment de quedar a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta 
corresponent (article 206 del ROFRJ) a Gandia, 14 d’octubre de 2015.

                     V. i P.
            L’ALCALDESSA

         Diana Morant Ripoll
 (Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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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 
12 de novembre de 2015,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

I PART RESOLUTIVA

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

5.3.-    Modificació  pressupostària  per  crèdits  extraordinaris  i  suplement  de 
crèdits, exp. E/03/2015.

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen emès per la Comissió del 
Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 5 de 
novembre de 2015, sobre l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d'Economia i 
Hisenda, de data 2 de novembre de 2015, en relació a l'assumpte de referència i del  
tenor literal següent: 
 
‘Justificativa de la necessitat de modificar crèdits al Pressupost de despeses del vigent 
exercici mitjançant crédits extraordinaris i suplements de crédits,  redactada conforme 
a allò que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1.990, de 20 d’abril, pel que es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Atés  que  les  activitats  que  promou  esta  Entitat  Local  en  l'àmbit  de  les  seues 
competències exigixen la realització de despeses, de caràcter específic i determinat 
per als que no existis o és insuficient el crèdit existent, del vigent pressupost, i que no 
poden  demorar-se  fins  a  l'exercici  següent,  ja  que  en  cas  contrari,  podrien 
perjudicar-se els servicis i les activitats que presta este Ajuntament.

A més  a  més  considerant  que  existeixen  factures  pendents  d’aprovar  d’exercicis 
anteriors caldria  aprovar un reconeiximent extrajudicial per la qual cosa es fa necesari 
dotar previament crédit en les diferents partides pressupostàries, com que no hi ha 
posibilitat de dotar la totalitat, en aquest expedient es dota part  d’elles ordenades per 
antigüetat.

Pel que fa el finançament d’aquesta modificació es mitjançant baixa de l`aplicación 
pressupòstaria 23-01100-91102 “Deuda Pública.- Amort. Prestamos a LP- Mecanismo 
de financiación, el disponible d’aquesta partida es conseqüencia de que durant làny 
2015 hi ha carencia dels préstecs.

Així  pues el  crèdit  existent  en  la  aplicación pressupòstaria  indicada  sería  per  tant 
disponible.

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, Hisenda i 
Polítiques Econòmiques, s’eleva al Ple de la Corporació la següent 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  l’expedient  núm.  E/03/2015  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 0,00 
0,00

CAPÍTOL II Compra bens 
corrents i 
servicis

1.368.071,24 0,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

40.995,95 0,00

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

203.500,00 0,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

0,00 0,00

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

52.108,89 0,00

CAPÍTOL 
VII

Transferències 
de capital

0,00 0,00

CAPÍTOL 
VIII

Variació actius 
financers

0,00 0,00

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financiers

0,00 1.664.676,08

TOTAL 1.664.676,08 1.664.676,08

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

1.664.676,08

d) Mitjançant operacions de crédit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. 
CRÈDITS

1.664.676,08

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 
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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.

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Finalitzat el debat, 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.” 

Pel  Secretari  General  del  Ple,  es  dóna  compte  així  mateix  de  l’esmena 
presentada a aquest punt de l’ordre del dia, del tenor literal següent: 

“LORENA MILVAQUES FAUS, Vice-Alcaldessa i membre  de la Comissió d’Economia, 
Hisenda  i  Polítiques  Econòmiques,  a  l’empar  d’allò  que  disposa  l’article  92  del 
Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Gandia, eleva al Ple de l’ajuntament la 
següent

E S M E N A

Al Dictamen de la Comissió d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques realitzat el 
05/11/2015 sobre la Modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement 
de crèdits, exp. E/03/2015 i que està inclòs al punto 5.3 de l’ordre del dia de la sessió 
plenària que realitzarà l’Ajuntament el proper dia 12 de novembre.

Considerant que existeixen factures pendents d’aprovar d’exercicis anteriors ( import 
total de factures d’anys anteriors pendents  954 amb un total de 13.640.549,20 havent 
descomptat  l’import  del  Rex  4/2015)  que  es  necessari  aprovar  un  reconeixement 
extrajudicial  abans  de  finalitzar  l’exercici,  per  la  qual  cosa  es  fa  necessari  dotar 
prèviament crèdit en les diferents partides pressupostàries, a més a més s’augmenten 
crèdits per a finançar factures de l’any 2015 que no tenien consignació així com crèdits 
per a  les ajudes de llibres en la part que li correspon a L’Ajuntament.  

Vist   que  s’ha  rebut  amb  data  2/11/2015  Resolució  del  Ministeri  de  Hisenda  i 
Administracions Públiques aprovant el Pla d’ajust que va ser aprovat pel Ple amb data 
15/07/2015 i que com a conseqüència d’aquesta Resolució s’accepta la adhesió de 
l`Ajuntament de Gandia al Fons d’Ordenació a partir de l’any 2015, i en conseqüència 
es podran atendre amb càrrec a aquest fons el venciments de principal e interessos 
dels préstecs pendents de pagament aquest any.
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Considerant  així   que  en  el  pressupost  de  2015  (  pròrroga  de  2014)  quedarà  un 
disponible en les partides de interessos ( cap.3) per import de  3.201.118,35 euros i  
amortitzacions (  cap.  9)  per  import  de 6.490.063,89 euros ,  totalitzant  per  tant  un 
disponible  de 9.691.182,24 euros

Per la qual cosa es planteja una modificació del pressupost en el sentit de habilitar els 
crèdits  necessaris  en  les  diferents  partides  del  pressupost  per  a  poder   amb 
posterioritat aprovar el màxim de les factures mitjançant expedient de Reconeiximent 
extrajudicial de crèdits  amb la finalitat de procedir al pagament de les factures . 

Per tant es modifica l’annex 1 que s’adjunta i que ascendeix a un total de 9.252.221,65 
euros

Per   la qual cosa la proposta d’acord de la modificació E/03/2015 quedaria de la 
següent forma:

Primer.-  Aprovar  provisionalment  l’expedient  núm.  E/03/2015  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 0,00 
0,00

CAPÍTOL II Compra bens 
corrents i ser-
vicis

8.786.542,94 0,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

43.505,73 2.814.290,50

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

203.500,00 0,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

0,00

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

218.672,98 0,00

CAPÍTOL 
VII

Transferències 
de capital

0,00

CAPÍTOL 
VIII

Variació actius 
financers

0,00

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financiers

0,00 6.437.931,15

TOTAL 9.252.221,65 9.252.221,65

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:
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RESUM:
a)  Amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anulacions o baixes de crèdits 9.252.221,65
d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 9.252.221,65  

La resta d’apartats de la proposta d’acord no s’alteren.

Per tot el que s’ha exposat, es realitza l’ESMENA transcrita al punt 5.3. Modificació 
pressupostària  per crèdits extraordinaris i  suplement  de crèdits,  exp.  E/03/2015 de 
l’ordre  del  dia  de  la  sessió  del  Ple  de  l’Ajuntament,  que  tindrà  lloc  el  dia  12  de 
novembre de 2015.”

INTERVENCIONS DEL PLE
........................................................................................................................................

Finalitzat el debat l'Alcaldia-Presidència sotmet a votació l’esmena presentada 
(comprensiva del dictamen inicial de la Comissió), de conformitat amb el que 
preveu l’article 92.3 del ROPLE, la qual s’aprova  pel Ple de la Corporació, per  13 
vots a favor (7  PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i  12 abstencions 
(PP).
 
En conseqüència,   el  Ple  de la Corporació amb el  quòrum indicat,  acorda el 
següent:  

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  l’expedient  núm.  E/03/2015  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 0,00 
0,00

CAPÍTOL II Compra bens cor-
rents i servicis

8.786.542,94 0,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

43.505,73 2.814.290,50

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

203.500,00 0,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

0,00

CAPÍTOL VI Inversions Reals 218.672,98 0,00
CAPÍTOL VII Transferències de 

capital
0,00

CAPÍTOL VIII Variació actius 
financers

0,00

CAPÍTOL IX Variació passius 
financiers

0,00 6.437.931,15

TOTAL 9.252.221,65 9.252.221,65

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:
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RESUM:
a)  Amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anulacions o baixes de crèdits 9.252.221,65
d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 9.252.221,65  

La resta d’apartats de la proposta d’acord no s’alteren.

Per tot el que s’ha exposat, es realitza l’ESMENA transcrita al punt 5.3. Modificació 
pressupostària  per crèdits extraordinaris i  suplement  de crèdits,  exp.  E/03/2015 de 
l’ordre  del  dia  de  la  sessió  del  Ple  de  l’Ajuntament,  que  tindrà  lloc  el  dia  12  de 
novembre de 2015.

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.

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.

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  Coordinador  General 
d'Assumptes  d'Alcaldia,  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 13 
de novembre de 2015.

            

Vist i plau
EL COORDINADOR GENERAL 

D'ASSUMPTES  D'ALCALDIA
(Decret núm. 4007 de 15/07/2015)

Antonio Vicente Enguix Morant
(Signat electrònicament, segons codificació al marge).
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