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D I P U T A C I Ó

Diputació Provincial de València
Medi Ambient

2023/00002 Anunci  de la Diputació Provincial de València sobre  concessió de les
subvencions per a la implantació de plans locals de gestió de residus
domèstics i assimilables "Reacciona" 2022 (fase II).

ANUNCI
L'Excma. Diputació Provincial de València, per Junta de Govern de dara 20 de

desembre de 2022, ha disposat el següent:

Donat compte de l'expedient 1477/22/MAM instruït pel Servei de Medi
Ambient relatiu a la convocatòria REACCIONA subvencions per a la implantació de
plans locals de gestió de residus Fase II en 2022

Atés que en el BOP de València número 147, de data 2 d’agost de 2022 es va
publicar l'extracte de la citada convocatòria REACCIONA (ID 640972) , aprovada per
Decret de Presidència núm. 8960, de data 20 de juliol de 2022, obrint-se el termini de
presentació de sol·licituds.

Vist el decret de Presidència núm. 14778 de data 7 de desembre de 2022
d’aprovació definitiva de la distribució dels crèdits de la convocatòria.

Vist l'informe de la comissió de valoració on s'avaluen les sol·licituds
presentades de conformitat amb el que s'estableix en la convocatòria i que presenta
proposta de resolució de la subvenció.

Atés que, respecte a les sol·licituds no estimades consten individualitzats els
motius per a la seua denegació.

Vist l'informe de la cap de secció jurídic-administrativa en el qual s'acredita
que els beneficiaris es troben en situació que fonamenta la concessió, que no estan
incursos en cap prohibició per a rebre la subvenció i es troben al corrent de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Vista l'existència de crèdit en el pressupost vigent en les aplicacions
pressupostàries 706 452.00 762.00 y 706 452.00 763.00 de l’exercici 2022.

Resultant que es compleix amb el que es disposa pels arts. 5, 6, 7, 14, 18, 19,
20, 21 i resta de preceptes concordants de l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València (aprovada pel Ple de 28/03/2017 i publicada en el BOP núm.
101 de 29/05/2017).

Vist l'informe de fiscalització favorable de la Intervenció provincial de data
12 de desembre de 2022.
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Vist el decret de delegació de competències en la Junta de Govern per
Decret de la Presidència núm. 11284 de data 4 d'octubre de 2019.

S’ACORDA

Primer.- Tindre per desistit al següent municipi relacionat per no complir
amb els requisits de la convocatòria.

Municipi: Causa
Cofrentes No compleix els requisits. El document 06

Certificat aprovació *PLGR pel ple certifica que
la data de l'aprovació inicial del *PLGR pel ple
de la corporació es va realitzar en data
29.09.2022 posterior a la publicació en el BOP
de la convocatòria, 02.08.2022

Segon.- Concedir dins de la convocatòria de subvencionsper a la implantació
de plans locals de gestió de residus Fase II en 2022, les ajudes econòmiques per
l'import i als interessats que s'indiquen a continuació, tenint en compte que la
subvenció està dotada amb un import màxim d’1.505.000,00 €:

ANNEX I: Entitats beneficiàries:

Municipi Puntuació Import solicitat Import concedit
ALBORACHE 90 30.200,00 € 28.690,00 €
CHELVA 90 33.580,34 € 30.000,00 €
MELIANA 90 134.294,31 € 30.000,00 €
CASAS ALTAS 75 29.998,93 € 29.998,93 €
SANT JOANET 75 12.650,00 € 12.650,00 €
SALEM 70 35.935,62 € 30.000,00 €
XÀTIVA 65 45.650,00 € 30.000,00 €
MILLARES 60 30.000,00 € 30.000,00 €
ZARRA 60 29.935,40 € 29.935,40 €
GESTALGAR 60 30.000,00 € 30.000,00 €
DOMEÑO 60 29.580,00 € 29.580,00 €
PALMERA 60 30.000,00 € 28.500,00 €
SENYERA 60 30.000,00 € 28.500,00 €
TUÉJAR 60 29.793,04 € 28.303,39 €
MONTAVERNER 60 30.015,93 € 28.515,13 €
YÁTOVA 60 30.124,04 € 28.617,84 €
VILLAR DEL ARZOBISPO 60 30.000,00 € 28.500,00 €
OLLERIA, L' 60 35.468,35 € 30.000,00 €
ALGEMESÍ 60 45.400,00 € 30.000,00 €
BENIARJÓ 55 17.127,93 € 16.271,53 €
BENIGÁNIM 55 30.000,00 € 27.000,00 €
ALBERIC 55 29.587,79 € 23.670,23 €
ANDILLA 50 30.256,70 € 30.000,00 €
PEDRALBA 50 21.417,00 € 20.346,15 €
UTIEL 50 29.999,82 € 23.999,86 €
MANCOMUNIDAD LA CANAL DE
NAVAR

50 29.645,00 € 29.645,00 €

MANCOMUNIDAD LA
COSTERA-CANAL

50 30.048,92 € 30.000,00 €

MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA 50 30.000,00 € 30.000,00 €
PUEBLA DE SAN MIGUEL 45 29.929,35 € 29.929,35 €
VALLANCA 45 29.999,53 € 29.999,53 €
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CASAS BAJAS 45 30.000,00 € 30.000,00 €
BENAGÉBER 45 29.860,00 € 29.860,00 €
CASTIELFABIB 45 30.000,00 € 30.000,00 €
ARAS DE LOS OLMOS 45 29.860,00 € 29.860,00 €
SOT DE CHERA 45 29.860,00 € 29.860,00 €
TORREBAJA 45 30.000,00 € 30.000,00 €
RÁFOL DE SALEM 45 31.758,18 € 30.000,00 €
TITAGUAS 45 30.000,00 € 30.000,00 €
HIGUERUELAS 45 29.007,94 € 29.007,94 €
GUARDAMAR DE LA SAFOR 45 6.860,70 € 6.860,70 €
ALCUBLAS 45 29.007,94 € 29.007,94 €
ALPUENTE 45 30.000,00 € 30.000,00 €
BUGARRA 45 30.000,00 € 30.000,00 €
ADEMUZ 45 28.803,14 € 27.362,98 €
SINARCAS 45 15.790,26 € 15.000,75 €
VENTA DEL MORO 45 19.371,50 € 18.402,93 €
CAMPORROBLES 45 18.541,19 € 17.614,13 €
ALCÀNTERA DE XÚQUER 45 8.012,62 € 7.611,99 €
ALQUERIA DE LA COMTESSA, L 45 35.114,12 € 30.000,00 €
ONTINYENT 45 24.400,95 € 17.080,67 €
MANCOMUNIDAD LA BARONIA 45 29.613,07 € 29.613,07 €
REQUENA 40 31.907,70 € 22.335,39 €
CALLES 35 30.256,70 € 30.000,00 €
LOSA DEL OBISPO 35 30.000,00 € 30.000,00 €
CHULILLA 35 30.000,00 € 30.000,00 €
EL REAL DE GANDIA 35 27.104,00 € 25.748,80 €
ALBAIDA 30 30.000,00 € 7.120,37 €

Tercer. Disposar la despesa d'aquestes subvencions per l'import total
d’1.505.000,00 €, amb el desglossament individualitzat que s'especifica en la taula
anterior, amb càrrec a les aplicacions pressupostària següents del pressupost de
despeses de 2022

- 1.385.741,93 euros a municipis de l'aplicació 705 162.20 762.00

- 119.258,07 euros a mancomunitats aplicació 705 162.20 763.00

Quart. Desestimar les sol·licituds dels beneficiaris que consten a
continuació, per falta de crèdit d'acord amb el que disposa la base 4.7.2 de la
convocatòria

ANEXO II: Entidades locales no beneficiarias por falta de crédito:

Municipi Puntuació Import solicitat Import concedit
SELLENT 15 529,98 € -  €
SUMACÀRCER 15 13.937,76 € -  €
MACASTRE 15 2.500,00 € -  €
BENAGUASIL 15 30.000,00 € -  €
MANCOMUNIDAD LES VALLS 5 29.940,42 € -  €

Quint. La justificació de la subvenció concedida haurà d'acreditar-se davant
la Diputació, segons el que s'estableix en les Bases que regeixen la present
convocatòria.

Es realitzarà un pagament anticipat del 85% de l'import subvencionat
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excepte renúncia expressa que haurà de notificar-se en el termini de 10 dies des de
la publicació de la concessió.

En cas de no justificar en el seu moment la totalitat de la quantitat
anticipada, s’incoarà expedient de reintegrament de l'import resultant, d'acord amb
el que preveu l'article 34 de l’OGS de la Diputació de València, amb la meritació dels
interessos de demora que corresponguen.

Sext. Ordenar la publicació del present acord en el BOP.

El present acord que és definitiu en la via administrativa, pot ser impugnat
per l'Administració interessada, directament per mitjà de recurs
Contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu competent, dins
del termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la seua notificació, de
conformitat amb el que establixen els articles 44 i 46.6 de la Llei reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa de 13 de juliol de 1998 i sense perjuí que puga
exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime convenient. No obstant això, podrà
l'Administració interessada efectuar el requeriment previ previst en l'article 44 d'eixa
Llei, dins del termini de dos mesos des de la notificació o coneixement de la resolució
transcrita; el requeriment s'entendrà rebutjat si dins del mes següent a la seua
recepció no anara contestat per la Diputació, obrint-se llavors el còmput del termini
per a interposar el recurs contenciós.

València, a 26 de desembre de 2022. —El secretari general, Vicente Rafael
Boquera Matarredona.
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