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Referència: 12430/2022

Procediment: Ayudas y subvenciones

Interessat:  

Representant:  

I.G.S.  

SOL·LICITUD MUNICIPAL D’INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA +CERCA 2022

 
Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, núm 43, de data 3 de març 
de 2022, de les Bases que regixen la “Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i 
Assistència a Municipis: Pla +Cerca 2022”.  

 
Atesa la urgència en la tramitació d’aquest expedient, pel termini establert per a la 
presentació de la sol·licitud de subvenció i altra documentació, d’acord amb les bases que 
regixen la convocatòria.  

 
Aquesta Alcaldia, RESOL:  

 

1. Advocar la  competència delegada en la Junta de Govern Local per Decret núm. 
2492, de 18 de juny de 2019, per raó d’urgència.

2. Aprovar, per raó d’urgència, a l’empara d’aquesta Convocatòria efectuada per 
l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant i conforme al procediment legalment 
establert, els punts següents:

Primer: Presentar la sol·licitud que tot seguit es detalla, segons la Subvenció Provincial 
Màxima per 304.782,00€, establert en la base sisena per a aquest municipi de 59.128 
habitants:

ÀREA
(1) SOL·LICITUD  (2) TOTAL 

ACTUACIÓ (5)
SUBV PROV 

ACTUACIÓ (6)
APORT MUN 

ACTUACIÓ (7)
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EXEC DIP/AJUNT  
(3) LÍNIA D’ACTUACIÓ (4) TOTAL 

RED. PROJ. (8)
SUBV PROV 

RED. PROJ. (9)
APORT MUN 

RED. PROJ (10)
(1) Assistència a 

municipis
(2)  DESPESES DE MANTENIMENT DEL COMPLEX ESPORTIU 

MUNICIPAL EDUARDO LATORRE D’ALCOI (5) 554.706,58€ (6) 304.782,00€ (7) 249.924,58€ 

(3) AJUNT
(4) Àrea 3: PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER 

PREFERENT
3421. Instal·lacions esportives

(8) NO (9) 0 (10) 0

TOTALS … 554.706,58€ 304.782,00€ 249.924,58€ 

Segon: Posar en coneixement de la Diputació d’Alacant COMPROMÍS FORMAL EXPRÉS 
de contribuir amb l’aportació municipal detallada en el quadre anterior per a cadascuna de 
les actuacions sol·licitades, tot tenint en compte que la subvenció provincial no supera 
l’importe màxim subvencionable previst en les Bases.

Tercer: Que aquest Ajuntament sol·licita una subvenció provincial de 100% per a despeses 
corrents a l’Àrea d’Assistència a Municipis pels motius que es descriuen a continuació:
L'acompassament temporal de les inversions previstes per l'Ajuntament i la redacció dels 
projectes corresponents no coincideix amb els temps de presentació i justificació de la 
subvenció, per qüestions de gestió pressupostària, préstecs municipals, etc. És per això que 
s'ha sol·licitat la subvenció tan sols del capítol 1.

Quart: Que siga admesa a tràmit la sol·licitud de subvenció ressenyada, així com la 
documentació que s’hi adjunta conforme a les bases que regixen la convocatòria pública 
efectuada.

D’aquesta aprovació se’n donarà compte en la propera Junta de Govern Local.  

 
  

Ho mana i firma el Sr. Alcalde, i la Secretària signa a l'efecte de la seua transcripció al Llibre 
de Resolucions exclusivament com a garantia de la seua autenticitat i integritat de 
conformitat amb l'art. 3.2.e) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion



		2022-05-04T14:17:14+0200
	Firma tecnico
	CRIPTOLIB


		2022-05-04T15:47:41+0200
	RESOLUCION
	CRIPTOLIB


		2022-05-04T14:20:24+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


		2022-05-04T15:47:38+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




