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Ajuntament de Gandia
Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre aprovació defi-
nitiva de l’expedient de modificació pressupostària 
E/01/2017 per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits en el pressupost general, exercici 2017.
Edicto del Ayuntamiento de Gandia sobre aprobación 
definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
E/01/2017 por créditos extraordinarios y suplementos de 
créditos en el presupuesto general, ejercicio 2017.

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 6 de abril del 
2017, 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. 77, de data 24-4-2017), 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-01/2017
Augments Disminucions
CAPÍTOL I Despeses de personal

CAPÍTOL II Compra bens corrents i 
servicis

CAPÍTOL III Despeses Financeres 593.000,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents
CAPÍTOL V Fons de Contingència 593.000,00
CAPÍTOL VI Inversions Reals
CAPÍTOL VII Transferències de capital
CAPÍTOL VIII Variació actius financers

CAPÍTOL IX Variació passius finan-
ciers

TOTAL 593.000,00 593.000,00

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 593.000,00
d) Mitjançant operacions de crédit
TOTAL FINANÇAMENT MODIF. CRÈDITS 593.000,00

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 ad-
ministrativa, els interesats podràn interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 
en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la pu-
blicació del present edicte en el butlletí Oficial de la Provincia de 
València.
Gandia a 19 de maig de 2017.—El Secretari Gral. del Ple ( R. Con-
selleria de Presidencia 13/12/12 DOCV 26/12/12).
    

EDICTO
A los efectos oportunos y en cumplimiento de lo que disponen los 
artículos 177.2 en relación con el 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales; y 38.2, en relación con 
el 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público, 
para conocimiento general, que esta Corporación en sesión Plenaria 
celebrada el día 6 de abril de 2017, adoptó un acuerdo inicial que es 
definitivo, sin que se hayan formulado ninguna reclamación contra 
este acuerdo en el período de información pública ( BOP núm. 77, 

de fecha 24-4-2017), se aprueba, con tal carácter , el expediente de 
modificación presupuestaria siguiente, que afecta al estado de gastos 
del presupuesto general vigente: 
Modificación de créditos E-01/2017
Aumentos Disminuciones
CAPÍTOL I Gastos de Personal

CAPÍTOL II Compra de bienes y 
servicios

CAPÍTOL III Gastos financieros 593.000,00
CAPÍTOL IV Transferencias corrientes

CAPÍTOL V
Fondo de Contingencia

593.000,00

CAPÍTOL VI Inversiones reales
CAPÍTOL VII Transferencia de Capital

CAPÍTOL VIII Variación de activos 
financieros

CAPÍTOL IX Variación de pasivos 
financieros

TOTAL 593.000,00 593.000,00

Declarar necesarios y urgentes los referidos gastos y la insuficiencia 
de otros medios para su financiación.
La Financiación de la modificación de créditos es la siguiente:
RESUM:
a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesoreria
b) Con nuevos o mayores ingresos
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos 593.000,00
d) Mediante operaciones de crédito
Total Financiación de la modificación de créditos 593.000,00

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 113.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Loca, y 171.1 
del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra el acuer-
do de aprobación definitivo, anteriormente señalado, que agota la vía 
administrativa, los interesados podrán interponer directamente recur-
so contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 
en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente de la pu-
blicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valéncia.
Gandia, a 19 de mayo de 2017.—El Secretario Gral. del Pleno (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  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 
11 de maig de 2017,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

I.- PART RESOLUTIVA

«4.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (arts. 52 i 70 ROPLE):

4.1.-    Modificació  pressupostària  per  crèdits  extraordinaris  i  suplements  de 
crèdits, exp. E/02/2017. 

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta 
de Portaveus, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 8 de maig de 2017: 

“Es dóna compte de la  proposta  presentada pel  coordinador general  d’Economia i 
Hisenda, 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   conseqüencia  de  la  formalització  d’un  préstec  amb  el  banc 
Santander per a fer front al pagament de la liquidació del contracte de concesió de 
l’obra  pública  aparcament  subterrani  del  Prat  ,  expte Cont  1/2004 tal  i  com es va 
acordar per la Junta de Govern de data 9 de març de 2015, en la que entre altres 
s’acordaba la autorització a la Alcaldía per a formular proposta de liquidació , així como 
reconeixer els drets de l’acreedor hipotecari Banc de Santander dins del procés de 
liquidació.

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 Junta de Portaveus, s’eleva al 
Ple de la Corporació la següent 
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PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  l’expedient  núm.  E/02/2017  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

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

9.800.000,00

CAPÍTOL VII Transferències 
de capital

CAPÍTOL VIII Variació actius 
financers

CAPÍTOL IX Variació passius 
financiers

TOTAL 9.800.000,00

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
d) Mitjançant operacions de crédit 9.800.000,00
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 9.800.000,00

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.
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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

……………………………………………………………………………………………………

Finalitzades  les  intervencions,  la  Junta  de  Portaveus,  amb  quatre  vots  a  favor 
(presidenta  i  portaveus  dels  grups  municipals  PSPV-PSOE,  MÉS  GANDIA i  C’s 
GANDIA) i l’abstenció del portaveu del grup municipal 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 unanimitat dels seus membres». 
 

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 12 de maig de 2017.

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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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 
20 de juliol de 2017,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

I.- PART RESOLUTIVA

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

4.3- Modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, 
exp. E/03/2017.

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 13 de juliol de 2017: 

“Es dóna compte de la  proposta  presentada pel  coordinador general  d’Economia i 
Hisenda, de data 10 de juliol de 2017, 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  sisè  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

La modificació que es planteja  es per a cobrir necessitat pressupostaries que han 
esdevingut al llarg de l’any i que el que es fa es dotar de consignació mitjançant unes 
baixa en altres partides en les que hi hauran sobrants de crèdits. 

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/03/2017  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

292.500,00 100.000,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

98.173,00

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

98.173,00

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

192.500,00

CAPÍTOL 
VII

Transferències 
de capital

CAPÍTOL 
VIII

Variació actius 
financers

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financiers

TOTAL 390.673,00 390.673,00

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:

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.
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RESUM:
a)  Amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anul.lacions o baixes de 
crèdits

390.673,00

d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. 
CRÈDITS

390.673,00



 

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

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 per 13 vots a favor (7 PSPV- PSOE, 5 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 de juliol de 2017.

Vist i Plau
REGIDOR DE GOVERN DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ I 
GOVERN OBERT

(Decret núm. 0698 de 10/02/2017)

José Manuel Prieto Part
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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 
21 de setembre de 2017,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

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

5.2.- Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdits, exp. E/04/2017 de l'Ajuntament.

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 14 de setembre  de 2017: 

"Es dóna compte de la  proposta presentada pel  coordinador general  d’Economia i 
Hisenda, de data 11 de setembre de 2017, 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 planteja  es per a cobrir la falta de consignació corresponent a 
les obres actuals existents del Trinquet i  que el que es fa es dotar de consignació 
mitjançant unes baixa en altres partides en les que hi hauran sobrants de crèdits. 

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/04/2017  de  modificació  de 
crèdits mitjançant  crèdits extraordinaris,  en els termes que figuren  en la tabla que 
s’adjunta: 
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                                   Augments              Disminucions
CAPÍTOL I Despeses de 

personal
CAPÍTOL II Compra bens 

corrents i 
servicis

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

260.000,00 260.000,00

CAPÍTOL 
VII

Transferències 
de capital

CAPÍTOL 
VIII

Variació actius 
financers

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financiers

TOTAL 260.000,00 260.000,00

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

260.000,00

d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. 
CRÈDITS

260.000,00

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 
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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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques 
Econòmiques, amb 4 vots a favor (2 PSPV-PSOE i 2 MÉS GANDIA) i 5 abstencions (4 
PP i 1 C's GANDIA), 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 12 vots a favor (7 PSPV- PSOE i 5 MÉS 
GANDIA) i  13 abstencions (12 PP i 1 C’s GANDIA).» 

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 22 de setembre de 2017.

Vist i Plau
REGIDOR DE GOVERN DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ I 
GOVERN OBERT

(Decret núm. 0698 de 10/02/2017)

José Manuel Prieto Part
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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 
19 d’octubre de 2017,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

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

2.1.- Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdits, exp.   E/05/2017 de l'Ajuntament.

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 11 d’octubre   de 2017: 

"Es dóna compte de la  proposta presentada pel  coordinador general  d’Economia i 
Hisenda, de data 10 d’octubre de 2017, 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 planteja  es per a cobrir la falta de consignació corresponent a 
les despeses d’interessos de demora  majoritàriament i per a atendre la despesa del 
contracte de l’Urbà , així com dotació per a la prestació del servei d’escoletes infantils ,  
el que es fa es dotar de consignació mitjançant unes baixa en altres partides en les 
que hi hauran sobrants de crèdits, concretament en amortització del préstec formalitzat 
amb el banc de Santander per a fer front a la liquidació del parking del Prat , ja que la 
primera quota d’amortització es a l’any 2018.

Tanmateix  es  contempla  habilitar  crèdit  en  la  partida  51-15201-44900.-  Empresa 
Pública.- Iniciatives públiques.-Aportac. a Societats municipals, per tant de possibilitar 
el acords de pagament a proveïdors mentre no es produeixca definitivament la cessió 
Global d’actius i passius de la Mercantil IPG, SA. 

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/05/2017  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

90.000,00 1.000,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

400.000,00

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

1.000,00

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

CAPÍTOL VII Transferències 
de capital

CAPÍTOL 
VIII

Variació actius 
financers

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financiers

490.000,00

TOTAL 491.000,00 491.000,00

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

491.000,00

d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. 
CRÈDITS

491.000,00



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

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 anterio’.

 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  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’octubre de 2017.

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)
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