
 
Ajuntament de Els Poblets

AMPARO  GIL  TORRELLA,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DE 
L'AJUNTAMENT  DELS POBLETS, DEL QUÈ ÉS ALCALDE-PRESIDENT EN 
JAIME IVARS MUT.........................................................................................................
 
CERTIFIQUE: (Aquest  certificat s'estén abans de ser aprovada l'Acta i a reserva dels 
termes  que  hi  resulten,  d'acord  amb  l'article  206  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2.568/86 de 28 de 
novembre).
Que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 2 de març de dos mil 
quinze, prengué entre altres el següent acord:
“  8.-  DONAR  COMPTE  DE  LES  INVERSIONS  FINANCERAMENT   
SOSTENIBLES.- EXERCICI 2.014 
Considerant que la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix la possibilitat de que les 
entitats locals destinen el seu superàvit a finançar inversions financerament sostenibles, 
sempre i quan concòrreguen els requisits exigits en eixa norma.

Atès que la Disposició Addicional 16ª del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova 
el Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals regula allò que ha d’entendre’s per inversió 
financerament sostenible.

En el seu apartat 6º disposa que anualment, junt amb la liquidació del Pressupost, deurà 
donar-se compte al Ple de les inversions executades i del compliment de la legislació 
vigent.

Considerant  que  durant  l’exercici  2014  tant  la  Diputació  Provincial  d’Alacant  com 
l’Ajuntament, han acordat el finançament d’inversions financerament sostenibles amb els 
seus respectius superàvits, encara que l’execució de les obres així com la recepció de les 
mateixes i el començament de la seua vida útil, es realitzarà durant l’exercici 2015.

No obstant això, per tal de donar compliment al manament legal es dóna compte al Ple:
Durant l’exercici 2014 la Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament les 
següents subvencions per a l’execució d’inversions financerament sostenibles:
MILLORA CAMÍ MARJALETES TRAM CAMÍ REIAL DE GANDIA C/ 10 C 
PDA. GIRONETS
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 57.121,28 €
Executa l’obra: Diputació
Acta de recepció de les obres: 
Informe tècnic sostenibilitat: 

Vida útil: 40 anys .
Despeses  de  manteniment:  La  inversió  anul·la  les  despeses  de  conservació  i 

manteniment  del  vial  al  menys  amb  cost  zero  en  els  pròxims  deu  anys;  i  per  tant 
l’execució,  manteniment  i  liquidació  de  la  inversió  no  afectaran  al  compliment  dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per aquesta Corporació Local.

Al tractar-se d’obres contractades i executades per Diputació, a data de hui no disposem 
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de més informació sobre l’estat d’execució de les mateixes.
 
REFORMA I AMPLIACIÓ DE SALA MULTIUSOS
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 89.999,98 € 
Executa l’obra: Diputació
Acta de recepció de les obres: 
Informe tècnic sostenibilitat: 

Vida útil: 50 anys .
Despeses  de  manteniment:  La  inversió  anul·la  les  despeses  de  conservació  i 

manteniment de l’edifici en els pròxims deu anys. Donat l’estat de l’edifici actualment, 
serien necessàries importants obres de manteniment i conservació per a mantindre en 
funcionament  l’edifici  actual,  i  que  no  seran  necessàries  d’executar-se  el  Projecte 
presentat.
Encara i tot s’estimen uns costes d’energia d’acord a la potència estimada en projecte i a 
l’ús ocasional que se li donarà. Respecte als costes del subministrament d’aigua seran 
zero, donat que aquesta no suposa càrrega per a l’Ajuntament d’acord amb les condicions 
vigents  en  la  concessió  administrativa  del  servei  públic  de  subministrament  d’aigua 
potable.

Cost elèctric: s’utilitzen les dades existents d’un local amb potència i ús 
semblant a l’estimat per a aquest cas. 

Total electricitat: 1.727,17€.
Manteniment  del  local:  menudes  rotures,  desperfectes,  pintura  i  manteniment 

general i preventiu a efectuar per la plantilla municipal d’obres parcialment. S’estima un 
cost de l’1% del PEM en manteniment anual, per tant en el nostre cas i en les condicions 
projectades per a l’edificació tindrem un valor de 62.504,34x0.01=625,04 €/any.

Segurs:  increment  sobre  la  prima  a  pagar  de  la  pòlissa  que  té  contractada 
actualment l’Ajuntament : 65,32 €/any

Neteja del local:
Donat  que  el  seu  ús  serà  puntual,  quan aquest  siga  utilitzat  per  les  diferents 

associacions del poble o bé pel mateix Ajuntament per a la celebració d’actes concrets, la 
neteja de les instal·lacions s’atribuirà al personal de neteja del propi Ajuntament o, fins i 
tot, a les associacions que utilitzen les instal·lacions. Per tant no serà necessari ampliar el 
contracte de serveis de neteja de locals municipals vigent.

Despeses de personal:
Donat que el seu ús serà puntual, tal i  com s’ha posat de manifest en el punt 

anterior, no serà necessària la cobertura de cap plaça de personal destinat a l’edifici. I per 
tant el cost de personal serà 0 €.
 

CONCLUSIÓ
Com total de les despeses estimats obtenim un valor de 2.417,53 €/any que són 

perfectament assumibles en el Pressupost de despeses corrents de l’Ajuntament i per tant 
l’execució,  manteniment  i  liquidació  de  la  inversió  no  afectaran  al  compliment  dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per aquesta Corporació Local.  
Al tractar-se d’obres contractades i executades per Diputació, a data de hui no disposem 
de més informació sobre l’estat d’execució de les mateixes.
PAVIMENTACIÓ  SENDA DE  VIANANTS  CAMÍ  DEL CEMENTIRI  SETLA-
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MIRARROSA
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 15.454,00 € ( contracte adjudicat per 15.034,42 €)
Executa l’obra: Ajuntament
Acta de comprovació de replanteig: 18 de desembre de 2014
Estat d’execució de les obres:

- Certificació d’obra nº 1, per import de 8.426,13 €, aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 16 de febrer de 2015

Acta de recepció de les obres: 
Informe tècnic sostenibilitat: 

Vida útil: 40 anys .
Despeses  de  manteniment:  La  inversió  anul·la  les  despeses  de  conservació  i 

manteniment del vial al menys amb cost zero en els pròxims deu anys.
INSTAL·LACIÓ DE BOMBA PER A LA REUTILITZACIÓ DE PLUVIALS PER A 
REC PER DEGOTEIG 
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 7.040,55
Executa l’obra: Diputació
Acta de recepció de les obres: 
Informe tècnic sostenibilitat: 

Vida útil: 10 anys .
Despeses de manteniment: Donades les característiques del Projecte, la inversió a 

efectuar  provoca  un  increment  mínim de  la  factura  de  manteniment,  a  efectuar  pel 
personal  de l’Ajuntament,  donat  que la instal·lació és existent  i  únicament s’amplia i 
millora. S’estima un increment en cost anual de 50 € en manteniment.

Donat l’estat de les instal·lacions actualment, i la seua programació de manteniment la 
inversió  a  efectuar  provoca  un  increment  mínim de  la  factura  energètica,  donat  que 
l’estació consta de dos electrobombes, al passar a tres se considera un augment del 33% 
en el terme d’energia, sent estimat un cost de 1.150 € anual amb dos bombes, amb la 
tercera aquests s’incrementarien a 1.529,5 € anuals.

Com total de sobrecost a les despeses actuals obtenim un valor de 429,50 €/any. 

Al tractar-se d’obres contractades i executades per Diputació, a data de hui no disposem 
de més informació sobre l’estat d’execució de les mateixes.

Durant l’exercici 2014 l’Ajuntament ha finançat les següents inversions amb càrrec al seu 
superàvit pressupostari:
CONTENIDORS SOTERRATS
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 34.999,99 € (contracte adjudicat per 34.106,42 €)
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació  pressupostària: 162/60905  del  Pressupost  2014.-  Incorporada  al  Pressupost 
2015 com 1621/6090599
Acta de comprovació del replanteig: 1 de gener de 2015.
Acta de recepció de les obres: 
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Informe tècnic sostenibilitat: 
Vida útil: 50 anys .
Despeses  de  manteniment:  La  inversió  anul·la  les  despeses  de  conservació  i 

manteniment la infraestructura substituïda en els pròxims 10 anys. Donat l’estat del parc 
de contenidors aeris actual, s’estima una taxa de reposició del 7% anual, únicament en 
reposició anual dels contenidors substituïts, a un preu de 500€ per contenidor aeri, implica 
500€/any menys únicament en substitucions.
Respecte als costos de manipulació, decreixen amb el nou sistema, estimats en uns 600 
€/any inferiors.  Per tant, el nou sistema presenta un decreiximent en costos totals d’uns 
1.100€/any.

SANEJAMENT I  PLUVIALS C/  11  PDA.  SORTS DE LA MAR (APORTACIÓ 
MUNICIPAL 10%) 
Anualitat: 2014
Pressupost obra: 112.655,65 € (contracte adjudicat per 111.227,85 €) 
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació  pressupostària:  161/60906  del  Pressupost  2014.-  Incorporada  al  Pressupost 
2015 com 160/6090699
Acta de comprovació de replanteig: 18 de desembre de 2014 
Estat d’execució de les obres: 

- Certificació d’obra nº 1, per import de 39.951,22 €, aprovada per la Junta de 
Govern Local en sessió de data 16 de febrer de 2015.

Acta de recepció de les obres: 
Informe tècnic sostenibilitat: 

Vida útil: 35 anys .
Despeses  de  manteniment:  La  inversió  anul·la  les  despeses  de  conservació  i 

manteniment de les instal·lacions al menys amb cost zero en els dos primers anys i amb 
un percentatge del 50 % respecte a la despesa de conservació i manteniment de col·lector 
en els vuit anys següents per a abastar el 100 % a partir del desè any.”

D’acord amb el disposat en l’apartat 6º de la Disposició Addicional 16ª del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, es dóna compte de les inversions executades; a la vista de les quals el plenari 
queda assabentat.
  
I perquè conste i tinga els efectes escaients estenc aquest certificat amb el vist-i-plau del 
Sr. Alcalde President, en Els Poblets, a sis de març de dos mil quinze.
 
        Vist i plau 
     L'ALCALDE                                            LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
JAIME IVARS MUT.                                          AMPARO GIL TORRELLA 
 
*Document signat electrònicament.
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