AMPARO
GIL
TORRELLA,
SECRETARIA-INTERVENTORA
DE
L'AJUNTAMENT DELS POBLETS, DEL QUÈ ÉS ALCALDE-PRESIDENT EN
SALVADOR SENDRA I GASQUET................................................................................
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 6 de març de dos mil
dèsset, prengué entre altres el següent acord:
“5.- DONAR COMPTE INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.EXERCICI 2.016.
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 Refós 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 2016 tant la Diputació Provincial d’Alacant com
l’Ajuntament, han acordat executar i han executat inversions financerament sostenibles
amb els seus respectius superàvits.
Durant l’exercici 2016 la Diputació Provincial d’Alacant ha finançat les següents
inversions financerament sostenibles en el municipi dels Poblets:
COL·LECTOR C/ 5 I C/ 5 A PDA. BUSCARRONS I C/ 7 PDA. SORTS DE LA
MAR
Anualitat: 2015
Pressupost obra: 89.999,98 €
Executa l’obra: Diputació
Empresa adjudicatària: VIALS COSTABLANCA S.L.
Import adjudicació: 77.924,00 €
Acta comprovació replanteig: 18 de març de 2016
Acta de recepció de les obres: 17 de juny de 2016
Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: 35 anys.
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i
manteniment del clavegueram al menys amb cost zero en els pròxims dos anys,
anul·lant-se les despeses que es produïen pels problemes derivats de mancar de xarxa de
sanejament , els quals compensaran aquells que es produisquen a partir del tercer any
fins el final de la vida útil.
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Ajuntament Els Poblets
TERMINACIÓ URBANITZACIÓ C/ 3 PDA. PLATJA ALMADRAVA I PLAÇA
DEL SALVADOR
Anualitat: 2016
Pressupost obra: 119.999,98 € + 4.033,61 € (honoraris de redacció de projecte)
Executa l’obra: Diputació
Empresa adjudicatària:
Import adjudicació: €
Acta comprovació replanteig:
Acta de recepció de les obres:
Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: 25 anys.
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i
manteniment del clavegueram , de l’enllumenat públic, de la neteja de vies públiques al
menys amb cost zero en els pròxims dos anys, anul·lant-se les despeses que es produïen
pels problemes derivats de mancar de xarxa de sanejament , la falta de pavimentació de
vies públiques i danys en vehicles, els quals compensaran les que es produisquen a
partir del tercer any fins el final de la vida útil.

Durant l’exercici 2016 l’Ajuntament ha finançat les següents inversions amb càrrec al
seu superàvit pressupostari:
INSTAL·LACIÓ EQUIPS TRACTAMENT AIGUA PISCINES
Anualitat: 2016
Pressupost obra: 41.757,10 €
Pressupost d’adjudicació: 35.163,81 €
L’obra està finançada per la Diputació Provincial mitjançant subvenció corresponent al
80% del cost de l’obra. El 20% restant el finança l’Ajuntament amb càrrec al seu
superàvit pressupostari (7.032,76 €), més els honoraris de redacció de projectes,
direcció d’obra i coordinador de seguretat i salut. (4.649,25 €).
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 933/60905
Acta de comprovació del replanteig: 13 de juny de 2016
Estat d’execució de les obres:
- Certificació d’obra nº 1, per import de 35.163,81 €, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 13 de setembre de 2016.
Acta de recepció de les obres: 05 de setembre de 2016
Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: D’acord a la informació subministrada per el fabricant la vida útil dels equips
es de 20 anys, excepte en el cas de la sonda de pH (es consumible) que es 1 any i la
sonda de Cl que es de 10 anys.
Despeses de manteniment: La inversió redueix les despeses de conservació i
manteniment dels equips de manera important. Donat l’estat dels equips actual, cal la
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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.
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seua substitució immediata doncs la seva vida útil ha estat sobrepassada i mantenir-los
en funcionament suposa unes despeses importants i que no seran necessàries
d’executar-se el projecte.
Cost elèctric: s’utilitzen dades existents actualment i no es produeix variació respecte
als equips actualment instal·lats.
Manteniment dels equips: en l’actualitat el personal municipal utilitza una hora diària en
la vigilància i control dels equips vist el seu mal funcionament, el qual suposa
aproximadament un cost de 25 €/h per 365 dies 9.125,00 €. Aquesta despesa es reduirà,
donada l’automatització, de manera estimada a 1 hora setmanal, amb cost de 25,00 €/h
per 52 setmanes, 1.300,00 € anuals.
Com a total obtenim unes despeses estimades futures de 1.300,00 €/anuals front a unes
despeses actuals de 9.125,00 €/any.
Segurs: sense efecte.

Acta de recepció de les obres: 14 de setembre de 2016
Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: 40 anys.
Despeses de manteniment: La inversió anul·la les despeses de conservació i
manteniment de les obres al menys amb cost zero en els dos primers anys. El cost de
conservació és mínim en els restants anys de vida útil per la tipologia de l’obra
efectuada amb excepció de la textura d’acabat del paviment, podent fixar-se un cost de
manteniment constant durant la resta de la vida útil sense perjuí dels increments derivats
de l’IPC
REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC PLA PARCIAL SECTOR 6 B
Anualitat: 2016
Pressupost obra: 50.850,52 €; honoraris redacció memòria 2.467,75 €; direcció d’obra i
coordinador ss 2.211,36 €
Pressupost adjudicació obra: 36.971,63 € + 2.467,75 € + 2.211,36 €= 41.650,74 €
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 165/633
Acta de comprovació de replanteig: 29 d’agost de 2016
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OBRES COMPLEMENTÀRIES TRAVESSERA CV-723.- 2ª FASE
Anualitat: 2016
Pressupost obra: 10.150,00 €; redacció projecte (659,15 €); direcció obra i coordinador
ss (786,50 €)
Pressupost adjudicació: 9.116,30 € + 659,15 € + 786,50 € = 10.561,95 €
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 1531/60906
Acta de comprovació de replanteig: 18 de juliol de 2016
Estat d’execució de les obres:
- Certificació d’obra nº 1, última i final, per import de 9.116,30 €, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de setembre de 2016.
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Estat d’execució de les obres:
- Certificació d’obra nº 1, per import de 15.939,61 €, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 11 d’octubre de 2016.
- Certificació d’obra nº 2 i final, per import de 21.032,02 €, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió de data 22 de novembre de 2016.
Acta de recepció de les obres: 10 de novembre de 2016
Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: 20 anys.
Despeses de manteniment: La inversió redueix les despeses de conservació i
manteniment dels equips de manera important. Donat l’estat dels equips prèviament
instal·lats la substitució provocarà una millora tecnològica que disminuirà en un 70% els
costos elèctrics.
Cost elèctric: s’utilitzen dades existents actualment i es produeix una variació respecte
als equips previs del 70%. Per tant, teniem 12 equips de 115W funcionant 4.100 hores
provoca una despesa de aproximadament:
Cost = 12x115x4100x0’12=678’96€/any
Amb els nous equips serà de:
Cost2 = 12x30x4100x0’12= 177’12€/any
Manteniment dels equips: en els nous equips la lluminària té una vida de 100.000 hores
per tant s’elimina el manteniment en aquest període de temps. Els equips anteriors
tenien una vida de 24.000 hores aproximadament . Es a dir per a un cost de 30 €/canvi
per al mateix període de 24.000 hores 7’5 € en els nous equips multiplicat per 12 i
dividit entre 4 puja a 90 € i amb els nous equips per un temps equivalent puja a 22’5 €.

ELEVADOR CASA DE LA CULTURA
Anualitat: 2016
Pressupost obra: 24.321,06 €; honoraris redacció memòria 1.287,59 €; direcció d’obra i
coordinador ss 1.128,17 €.
La Generalitat Valenciana ha concedit una subvenció de 10.944,47 € i per tant la
despesa finançada finalment amb superàvit ha sigut de 15.792,35 €
Pressupost adjudicació obra: 24.177,32 € + 1.287,59 € + 1.128,17 € = 26.593,08 €
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 933/623
Acta de comprovació de replanteig: 5 de setembre de 2016
Estat d’execució de les obres:
- Certificació d’obra nº 1, per import de 6.101,99 €, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 22 de novembre de 2016.
- Certificació d’obra nº 2, per import de 18.075,33 €, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 2016.
- Certificació d’obra liquidació, per import de 143,74 €, aprovada per la Junta
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Segurs: sense efecte.

Ajuntament Els Poblets
de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 2016.
Acta de recepció de les obres: 28 de novembre de 2016
Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: 25 anys.
Despeses de manteniment: La inversió provocarà les despeses de conservació i
manteniment dels equips instal·lats.
Cost elèctric: s’utilitzen dades aproximades. D’acord a l’ús estimat d’una hora setmanal,
per a un preu de l’energia de 0’16 € i una potència instal·lada de 2kW, tenim:
Cost = 2x52x1x0’22=22’88 €/any
Manteniment dels equips: Es fa necessari contracte de manteniment que s’estima en
2.000,00 € anuals. Així mateix cal passar la inspecció obligatòria cada dos anys, a uns
75,00 €/any.
Per tant s’estima 2.075,00 €/any.

REFORMA I REPARACIÓ CASA DE LA PILOTA
Anualitat: 2016
Pressupost obra: 5.118,20 €
Pressupost adjudicació obra: 5.118,20 €
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 933/60907
Acta de comprovació de replanteig: 10 d’octubre de 2016
Estat d’execució de les obres:
- Certificació d’obra nº 1 per import de 2.251,14 €, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 22 de novembre de 2016.
- Certificació d’obra nº 2 i final per import de 2.867,06 €, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió de data 7 de desembre de 2016.
Acta de recepció de les obres: 6 de desembre de 2016
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 respecte a l’obra vista. Donat l’estat
de l’edifici actualment, són necessàries importants obres de manteniment i conservació
per a mantindre en funcionament l’edifici actual, i que no seran necessàries
d’executar-se la Memòria presentada.
Respecte als costes elèctrics o d’aigua no es produeix cap variació.
REPARACIÓ CLIMATITZACIÓ AUDITORI
Anualitat: 2016
Pressupost obra: 70.204,20 €; honoraris redacció projecte 3.179,84 €; direcció obra i
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Segurs: sense efecte.
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coordinador ss 2.849,46 €
Pressupost adjudicació obra: 62.080,74 € + 3.179,84 €+ 2.849,46 €
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 933/60908
Acta de comprovació de replanteig: 11 de novembre de 2016
Estat d’execució de les obres:
- Certificació d’obra nº 1, última i final, per import de 62.080,74 €, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de desembre de 2016.
Acta de recepció de les obres: 12 de desembre de 2016
Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: 20 anys.
Despeses de manteniment: La inversió provocarà un decrement de les despeses de
conservació i manteniment dels equips de instal·lats.
Cost elèctric: serà inferior, ja que per a un mateix ús disposarà d’un COP superior a
l’actual.
Manteniment dels equips: Inferior a l’actual.
Segurs: sense efecte.

Acta de recepció de les obres: 6 de desembre de 2016
Informe tècnic sostenibilitat:
Vida útil: 50 anys per l’obra civil, 25 anys per la senyalística vertical i de 10 anys per la
senyalística horitzontal.
Despeses de manteniment: La inversió no provocarà un increment de les despeses de
conservació i manteniment de les infraestructures actuals, reiniciant la seua vida útil.
En total, en l’exercici pressupostari 2016 s’han reconegut obligacions pels imports
següents a càrrec del superàvit pressupostari d’aquest Ajuntament, que han finançat
inversions financerament sostenibles:
OBLIGACIONS RECONEGUDES A CÀRREC DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
EXERCICI 2016
Descripció
Instal·lació equips tractament aigua

Aplicació
933-60905

Obligacions reconegudes
11.682,01 €
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MILLORES VIA PÚBLICA
Anualitat: 2016
Pressupost obra: 4.175,71 €; honoraris redacció projecte 150,00 €; direcció obra i
coordinador ss 150,00 €
Pressupost adjudicació obra: 4.175,71 € + 150,00 €+ 150,00 €
Executa l’obra: Ajuntament
Aplicació pressupostària: 1532/60909
Acta de comprovació de replanteig: 11 de novembre de 2016
Estat d’execució de les obres:
- Certificació d’obra nº 1, última i final, per import de 4.175,71 €, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de desembre de 2016.

Ajuntament Els Poblets
piscines
Obres complementàries travessera
CV-723.- 2ª fase
Reposició enllumenat públic sector 6B
Elevador Casa de la Cultura
Reforma i reparació Casa de la Pilota
Reparació climatització Auditori
municipal
Millores en la via pública
TOTAL

1531-60906

10.561,95 €

165-633
933-623
933-60907
933-60908

41.650,74 €
15.792,35 €
5.118,20 €
68.110,04 €

1532-60909

4.475,71 €
157.391,00 €

.../...
A la vista de tot això, el Ple 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,
Vist i plau
L'ALCALDE-PRESIDENT
SALVADOR SENDRA I GASQUET

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
AMPARO GIL TORRELLA
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