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Sonia Ferrero Cots, secretària general de l’Ajuntament d’Alcoi

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinària realitzada per la Junta de Govern Local el dia 21 
de febrer de 2022, consta en l’acta el següent:

4190/2022 I.G.S. 

SOL·LICITUD D’AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA 
«INSTAL·LACIÓ D'UN NOU COL·LECTOR DE SANEJAMENT PER AL CENTRE 
OCUPACIONAL DE GORMAGET I CONNEXIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DES DE LA 
BASSA FINS A L’HIDRANT DE L’AV. DE TIRANT LO BLANC D’ALCOI»

Vista la RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2022, de la conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es 
convoquen, per a l’exercici 2022, les subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana, 
per a l’execució d’obres en matèria de proveïment d’aigua, sanejament i defensa contra 
inundacions. (DOGV 9275, de 10/02/2022)

Ateses les bases genèriques que regeixen aquesta convocatòria, establertes en l’Ordre 
13/2017, de 21 d’abril (DOGV 8030, de 02/05/2017)

Vist el projecte «Instal·lació d'un nou col·lector de sanejament per al Centre 
Ocupacional de Gormaget i la connexió de la xarxa d’aigua des de la bassa fins a 
l’hidrant de l’Av. de Tirant lo Blanc d’Alcoi», signat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. 
Paulino Díez Carba, per un muntant de 92.878,62 € (IVA inclòs), aprovat per la Junta de 
Govern Local de 01/03/2019.

Atesa la motivació i justificació de la necessitat, finalitat i urgència de l'activitat a 
subvencionar:

 D’una banda, es tracta de dotar la zona de Gormaget d’una nova infraestructura de 
clavegueram per al Centre Ocupacional (250 persones usuàries), ja que a hores 
d’ara no existeix i la fosa sèptica actual no té capacitat suficient per a les aigües 
residuals que s’hi produeixen.

 D’altra banda, el parc de Bombers de la zona d’Alcoi, situat a l’Av. D’Alacant, 58, Ctra 
N-340, direcció Cocentaina, para a augmentar-ne l’eficàcia i temps de resposta en el 
seu servei, el proveïment de l’aigua de la bassa de reg situada a prop del Centre 
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Ocupacional, es construirà una xarxa d’aigua pel carrer Cotes Altes fins a un hidrant 
que se situaria a l’Av. de Tirant lo Blanc, el més prop possible a la N-340.

Vist que l’import de l’adjudicació del contracte de les esmentades obres és de 89.163,47 
euros (IVA inclòs).

Atés que l’indicat projecte ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. 
Diputació Provincial d’Alacant amb un import corresponent al 32,30% sobre l’import 
d’adjudicació.

Vist que en pressupost municipal de 2022 es disposa d’una partida per a inversions en la 
xarxa d’aigua potable (08311 16100 62300), a la qual s’imputarà la part no subvencionada 
de les obres.

Vista tota la documentació que obra en l’expedient.

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat, els següents acords:

Primer.- Sol·licitar a la conselleria amb competències en matèria de medi ambient ajuda per 
a realitzar les obres d’«Instal·lació d'un nou col·lector de sanejament per al Centre 
Ocupacional de Gormaget i la connexió de la xarxa d’aigua des de la bassa fins a 
l’hidrant de l’Av. de Tirant lo Blanc d’Alcoi».

Segon.- Facultar l'alcalde president, o qui legalment el substituïsca, per a subscriure tots els 
documents que siguen necessaris en el desenvolupament de l'expedient.

Tercer.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en les Bases Reguladores de la 
subvenció i en la Convocatòria, així com el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.

I perquè així conste, s’expedeix aquest certificat en forma legal a Alcoi, segons es desprén 
de l'acta i amb la reserva que assenyala l'article 206 del Reglament d'Organització, 
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació amb els termes que resulten 
de la seua aprovació.
 

Vº. Bº.
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