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RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la secretària 
autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològi-
ca, per la qual es modifica la Resolució de 4 de setembre 
de 2020, de la secretària autonòmica d’Emergència Cli-
màtica i Transició Ecològica, per la qual es concedeixen, 
per a l’exercici 2020, les ajudes a municipis de la Comu-
nitat Valenciana, per a l’execució d’obres en matèria de 
proveïment d’aigua, sanejament i defensa contra inunda-
cions. [2020/9524]

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la secre-
taria autonómica de Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, por la que se modifica la Resolución de 4 de 
septiembre de 2020, de la secretaria autonómica de Emer-
gencia Climática y Transición Ecológica, por la que se 
conceden las ayudas a municipios de la Comunitat Valen-
ciana, para la ejecución de obras en materia de abasteci-
miento de agua, saneamiento y defensa contra inundacio-
nes. [2020/9524]

Por Resolución de 13 de mayo de 2020, de la consellera de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, 
se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a municipios de la 
Comunitat Valenciana, para la ejecución de obras en materia de abaste-
cimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones (DOGV 
8815, 19.05.2020).

Por Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la secretaria auto-
nómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, se conceden, 
para el ejercicio 2020, las ayudas a municipios de la Comunitat Valen-
ciana para la ejecución de obras en materia de abastecimiento de agua, 
saneamiento y defensa contra inundaciones (DOGV 8905, 15.09.2020).

Visto el informe de la comisión de valoración de fecha 28 de octu-
bre de 2020, en el que se indica haber revisado la solicitud del Ayun-
tamiento de Bigastro y comprobado que se concedió un importe de 
60.000 € cuando el presupuesto de la memoria valorada que acompaña 
a la solicitud asciende a 59.998,90 €, concluyendo que la ayuda a con-
ceder realmente asciende a 35.999,34 €, resultando una diferencia, en 
menor cuantía, de 24.000,66 €.

Ante esta corrección, conviene incrementar en 9.742,66 €, de esos 
24.000, 66 €, al municipio de Lloc Nou de San Jeroni, a quién se le 
recortó el importe de la ayuda por haber agotado el montante presupues-
tario disponible, habiéndole concedido 28.721,09 € de los 38.463,75 € 
resultantes de la valoración efectuada, por lo que resuelvo:

Conceder al municipio de Bigastro la cantidad de 35.999,34 € en 
lugar de los 60.000 €, e incrementar el importe concedido al Ayunta-
miento de Lloc Nou de Sant Jeroni de 28.721,09 € a los 38.463,75 € 
resultantes de la valoración de su solicitud.

Los resultados finales de esta corrección quedan recogidos en el 
anexo I adjunto.

València, 6 de noviembre de 2020.– La secretaria autonómica de 
Emergencia Climática y Transición Ecológica: Paula Tuzón Marco.

Per Resolució de 13 de maig de 2020, de la consellera d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, 
es convoquen, per a l’exercici 2020, 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 
8815, 19.05.2020).

Per Resolució de 4 de setembre de 2020, de la secretària autonòmica 
d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es concedeixen, per a 
l’exercici 2020, les ajudes a municipis de la Comunitat Valenciana per 
a l’execució d’obres en matèria de proveïment d’aigua, sanejament i 
defensa contra inundacions (DOGV 8905, 15.09.2020).

Vist l’informe de la comissió de valoració de data 28 d’octubre de 
2020, en el qual s’indica haver-hi revisat la sol·licitud de l’Ajuntament 
de Bigastro i comprovat que es va concedir un import de 60.000 € quan 
el pressupost de la memòria valorada que acompanya a la sol·licitud 
ascendeix a 59.998,90 €, concloent que l’ajuda a concedir realment 
ascendeix a 35.999,34 €, resultant una diferència, en menor quantia, 
de 24.000,66 €.

Davant d’aquesta correcció, convé incrementar en 9.742,66 €, 
d’aquests 24.000, 66 €, al municipi de Lloc Nou de San Jeroni, a qui se li 
va retallar l’import de l’ajuda per haver esgotat el muntant pressupostari 
disponible, havent-li concedit 28.721,09 € dels 38.463,75 € resultants de 
la valoració efectuada; per la qual cosa resolc:

Concedir al municipi de Bigastro la quantitat de 35.999,34 € en lloc 
dels 60.000 €, i incrementar l’import concedit a l’Ajuntament de Lloc 
Nou de Sant Jeroni de 28.721,09 € a els 38.463,75 € resultants de la 
valoració de la seua sol·licitud.

Els resultats finals d’aquesta correcció queden recollits en l’annex 
I adjunt. 

València, 6 de novembre de 2020.– La secretària autonòmica 
d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica: Paula Tuzón Marco.
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