
 

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 
10 de març de 2016,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

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

8.3.-  Modificació  pressupostària  per  crèdits  extraordinaris  i  suplement  de 
crèdits, exp. E/01/2016.

Pel  Secretari  General  del  Ple  es dóna compte del  següent  dictamen emès per  la 
Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada 
el dia 3 de març de 2016: 

“Es dóna compte de la proposta presentada pel Coordinador General d’Economia i 
Hisenda, de data 29 de febrer de 2016, 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 pressupostària que es proposa és com a conseqüència que el Ple de 
l'Ajuntament,  en  sessió  de  15/07/2015,  va  acordar  sol·licitar  l'adhesió  al  Fons 
d'Ordenació per al mecanisme de finançament del Fons d'Ordenació previst en l'article 
39.1.b del Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat 
Financera  de  les  comunitats  autònomes  i  entitats  locals  i  unes  altres  de  caràcter 
econòmic.

 

Mitjançant Resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, de 
data 19/10/2015, es valora favorablement el pla d'ajust aprovat, per considerar que 
conté les mesures suficients per a garantir el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i de deute públic, i el reemborsament dels imports que es presten a 
càrrec del Fons, i s'accepta l'adhesió de l'Ajuntament de Gandia al Fons d'Ordenació a 
partir  de  2015,  i,  en  conseqüència,  es  podran  atendre  a  càrrec  d’aquell  Fons les 
necessitats de finançament comunicades.

 

Tal com estableix la Resolució esmentada, el Fons d'Ordenació atendrà els venciments 
de  2015  que  es  produïsquen  a  partir  de  la  citada  Resolució,  sempre  que  es 
refinancen  en  termes  de  prudència  financera.  Per  això,  s'han  efectuat  les 
negociacions amb les entitats de crèdit amb les quals l'Ajuntament i la seua empresa 
pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia SA tenen operacions de crèdit, amb 
la  finalitat  de  refinançar  les  operacions actuals  en  termes de prudència  financera, 
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donant lloc a unes noves condicions dels préstecs concertats. La prudència financera 
implica,  generalment,  interessos  inferiors  als  actuals  i,  a  més,  s’ha  procedit  a  la 
regularització de la situació amb les entitats de crèdit, de tal manera que l'esmentat 
refinançament suposa la renúncia a les accions judicials que les respectives entitats 
han exercitat, algunes entitats, contra l'Ajuntament per l'incompliment per part d’aquest 
del  pagament  de  les  anualitats  a  les  quals  està  obligat  en  virtut  dels  contractes 
subscrits.

 

D'altra  banda,  s'ha  plantejat  la  subrogació  i  formalització  directa,  per  part  de 
l'Ajuntament,  del  refinançament  de  determinades  operacions  d'IPG,  SA,  societat 
íntegrament municipal que pertany al  perímetre de consolidació de l'Ajuntament,  la 
qual cosa es considera oportuna i  procedent,  considerant  la prevista extinció de la 
societat municipal i que aquesta subrogació permet l'obtenció d'unes millors condicions 
de refinançament.

 

Tot açò té el seu reflex comptable en els pressupostos municipals i com que en els 
comptes de Tresoreria s'han ingressat els imports del refinançament per atendre el 
pagament dels contractes de préstec refinançats, s’hauran d’aplicar als capítol 3 i 9, 
pel que fa als préstecs de l'Ajuntament i els préstecs de la mercantil IPG, SA que han 
sigut  subrogats  en  l'Ajuntament,  en  el  capítol  7,  com a  transferència  de  capital,  i 
considerar-se una aportació a aquesta mercantil.

 

Per tant, aquesta modificació de crèdits té per objecte dotar de crèdits superiors els 
capítols  3,  9  i  7  en  el  pressupost  d'estat  despeses finançades amb els  ingressos 
indicats, tot perquè tinga el seu reflex comptable i aplicar el principi d'imatge fidel.

 

En segon lloc,  la  modificació corresponent  a la  aplicació del  fons de contingència, 
conseqüència de la execució de la Sentencia de la Sala  Contenciós-Administratiu del 
TSJ de la Comunitat Valenciana referida a la expropiació  de  328,75 m2 a Magdalena 
Pascual  Bunet  per  import  de  180.253,00  euros  i  al  auto  dictat  el  31/7/2014  del  
procediment  189/13-T  del  demandant  Talher,  SA  per   una  part  de  l’import  dels 
interessos de demora de 109.337,00 euros.  

 

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/01/2016  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

4.069.958,52

 

 

CAPÍTOL IV Transferències 
corrents

  

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

 

 289.590,00

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

180.253,00  

CAPÍTOL VII Transferències 
de capital

6.688.713,26  

CAPÍTOL 
VIII

Variació actius 
financers

  

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financers

86.600.287,92  

TOTAL  97.539.212,70 289.590,00

 

SEGON.-  Declarar necessaris i  urgents les referides despeses i  la insuficiència de 
altres mitjos per  al seu finançament.
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   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 97.249.622,70

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 289.590,00

d) Mitjançant operacions de crèdit  

TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. CRÈDITS 97.539.212,70

 

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 anterior’.

 
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.” 
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INTERVENCIONS
...........................................................................................................................................

Finalitzat el debat, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, 
el qual s’aprova pel Ple de la Corporació per 12 vots a favor (6 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  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 11 
de març de 2016.

            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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