DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Pça. Manises, 1
46003 VALÈNCIA
Tel. 963 86 80 88

Expte.: SM-40/18
Servei d’Organització Territorial i Estudis
Assumpte: Resolució subvenció despeses
corrents mancomunitats 2018
N. ref. : IR/cm

De conformitat amb l’establert en els articles 40 y ss de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se li
notifica que el Director General d’Administració Local, en data 29 de maig de
2018, ha dictat resolució per la qual es procedeix a la concessió de les ajudes
convocades a l’empara de la Resolució de 8 de febrer de 2018, del secretari autonòmic de Presidència, per la qual es convoquen per a l’any 2018 subvencions
destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis
de la Comunitat Valenciana, i que a continuació es transcriu parcialment:
I. Per Decret 3/2016, de 10 de juny, del president de la Generalitat, publicat en el
DOGV núm. 7805, de 14 de juny de 2016, s’han aprovat les bases reguladores de
subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de
municipis de la Comunitat Valenciana.
Per Resolució de 8 de febrer de 2018, del secretari autonòmic de Presidència,
publicada en el DOCV núm. 8239, de 21 de febrer de 2018, s’han convocat les
subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de
municipis de la Comunitat Valenciana.
II. De conformitat amb el que estableix l’article 7 del Decret 3/2016, de 10 de juny, del
president de la Generalitat, sobre la concessió d’ajudes en règim de concurrència
competitiva per a determinar la quantia de les subvencions, es tindran en compte els
criteris de pressupost (capítol II, despeses corrents en béns i serveis) i població
mancomunada, i es valorarà sobre un màxim de sis punts, tres dels quals corresponen
als recursos pressupostaris (capítol II, despeses corrents en béns i serveis), de
conformitat amb l’escala següent:
Fins a 100.000 €: 1 punt.
De 100.001 a 300.000 €: 2 punts.
De 300.001 € en avant: 3 punts.
Les xifres oficials de població d'acord amb el reial decret regulador de la matèria
s’han valorat fins a tres punts, de conformitat amb l’escala següent:
Fins a 10.000 habitants: 1 punt.
De 10.001 a 50.000 habitants: 2 punts.
De 50.001 habitants en avant: 3 punts.
III. Vist que, de conformitat amb el que estableix l’article 5, punt quart, del Decret
3/2016, de 10 de juny, la Comissió Avaluadora, en la reunió d’4 d’abril de 2018,
després de l’estudi i valoració de les sol·licituds presentades, ha elevat la proposta de
resolució corresponent. No obstant això, la sol·licitud presentada per la Mancomunidad
de Calp, Murla y Vall de Laguar Pozo Lucifer, no ha sigut objecte d’avaluació tècnica
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per incumpliment del requisit establit a l'article 3 primer paràgraf, del Decret 3/2016, de
10 de juny.
IV. En virtut de tot el que s’ha exposat anteriorment, atesa la proposta de resolució
elevada per la Comissió Avaluadora i fent ús de l’atribució delegada mitjançant
Resolució de 12 de febrer de 2016, del president de la Generalitat, d’acord amb el que
disposa l’article 6, apartat segon del Decret 3/2016, de 10 de juny, pel qual s’aproven
les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents
de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, resolc:
Primer. Concedir a les mancomunitats de municipis, un total de 51, que s’indiquen en
l’Annex I, les quantitats allí expressades en concepte d’ajudes destinades al
sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat
Valenciana. L’import total concedit és de 600.000,00 €, a càrrec de la línia de
subvenció T1814000, inclosa en el programa 125.10, Administració Local, del
Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2018,
Segon. El beneficiari haurà de justificar la realització de qualssevol despeses corrents
subvencionables, per l’import de la subvenció concedida (més IVA), als efectes de
poder-li ser lliurades les quantitats corresponents, en el termini d’un mes, comptador
des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la
resolució de concessió. El pagament d’aquestes ajudes serà total a la justificació del
compliment del que s’ha convingut, per a la qual cosa els beneficiaris hauran de
presentar:
- Certificat de les despeses subvencionades, segons el model esmentat en el
document quart de la resolució de convocatòria (certificat de despeses DOC. 4).
- Còpia compulsada de les factures reglamentàries, segons la normativa vigent,
així com qualsevol altra documentació justificativa suficient, si és el cas. Tant les
factures com la documentació indicada hauran de correspondre’s amb la despesa
realitzada en qualsevol data del període d’1 de gener a 30 de juny de 2018.
- Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de l’obligació de
rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.
Tercer. Reduir proporcionalment l’ajuda en cas que la justificació de les despeses
realitzades no comprenga la quantia atorgada i garantir durant la tramitació del
procediment l’audiència de l’interessat.
Quart. --//--.
Quint. Revocar la subvenció en el supòsit de no presentar la justificació de la despesa
en el termini fixat i garantir durant la tramitació del procediment l’audiència de
l’interessat.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà, potestativament,
realitzar el requeriment a què fa referència l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos des
de la notificació, o bé es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
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Valenciana, en el termini de dos mesos des de la seua notificació. Tot això, de
conformitat amb el que disposen els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que
s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
ANNEX I
AJUDES CONCEDIDES
CONCEPTE
Despeses corrents en béns i
serveis

IMPORT
11.776,75 euros
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PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y DE
CARÁCTER CULTURAL DE CALLOSA D'EN SARRIÀ, POLOP, TÀRBENA,
BOLULLA, BENIMANTELL, CONFRIDES... (MARINA BAIXA)
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