LINA BAUTISTA MARTÍNEZ, com a Secretària Acctal. de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, l’AJUNTAMENT PLE, en sessió celebrada amb caràcter ordinari i telemàticament,
el dia 27 d’octubre del 2020, va prendre el següent acord:
6é.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS ALS
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (M.1.2.3/2020/4)
“PREÀMBUL
Com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid19, el Govern
d’Espanya va declarar l’estat d’alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14
de març fins al 21 de juny de 2020. L’impacte i la transformació que ha tingut aquesta situació excepcional
en l’àmbit econòmic i social, obliga a les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències
que adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la
nostra societat.
Una de les principals conseqüències d’aquesta pandèmia mundial a causa de la Covid-19 va ser la
suspensió de la docència presencial del curs 2019-2020 i la finalització del curs acadèmic a través de mitjans
electrònics i telemàtics.
El nou curs 2020-2021 ha començat en setembre majoritàriament amb classes presencials però
marcat per la evolució de la pandèmia de la Covid-19. L’increment altra vegada de contagis per damunt dels
indicadors òptims establerts per les autoritats sanitàries, pot tornar a causar la suspensió de les classes
presencials, o bé per confinaments generals o selectius a determinades persones per estar diagnosticades, o
amb símptomes, o per precaució per haver estat en contacte amb un altre positiu.
Aquesta nova situació està provocant la necessitat per part de els i les estudiants d’un increment
d’adquisició d’ordinadors i portàtils per l’alta probabilitat de la suspensió total o parcial de les classes

Els darrers anys L’Ajuntament de l’Alcúdia ha convocat subvencions, mitjançant les bases publicades
al BOP núm. 19 de 26 de gener 2018, per a què els estudiants matriculats en el primer curs d’estudis
universitaris o de cicle formatius de grau superior tinguen ajudes per a la adquisició d’ordinadors, però
davant aquesta actual situació extraordinària ha quedat insuficient ajudar solament amb 100€ a l’alumnat de
primer, per això hi ha la necessitat de modificar aquestes bases per a l’ampliació de l’objecte i la quantia
subvencionada, segons l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i la seua posterior convocatòria,
per a què tots aquells estudiants de qualsevol curs acadèmic de l’any 2019 -2020 afectats per la suspensió de
les classes presencials per l’estat d’alarma del 14 de març que s’han vist obligats a l’adquisició d’ordinadors,
i per als estudiants del nou curs 2020-2021.
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universitàries i de FP, i la seua substitució per telemàtiques i a distància.

Atenent que aquesta modificació de les bases reguladores és en principi per al curs 2020-2021 però la
evolució de la pandèmia és impredictible, per la qual cosa se inicia la modificació de l’ordenança que regule
que en cas de continuar amb la suspensió de les classes presencials i la seua substitució per a distància per
part de les autoritats educatives, que l’òrgan competent tinga la competència d’ampliar l’objecte de la
convocatòria per a les següents convocatòries, en el cas establert a l’art. 21.1 m) de la Llei 7/1985, de
Reguladora de les bases de Règim local segons la qual “L’Alcalde podrà adoptar personalment, i sota la seua
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i
adequades donant compte immediata al Ple.”
Per tant L’Ajuntament de l’Alcúdia seguint amb el seu compromís amb l’educació, l’aposta per les
noves tecnologies, facilitar l’educació a distància per causes sanitàries i vist que l’Ajuntament té
competència segons l’article 25.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de Bases Locals «Promoció en
el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la
informació i les comunicacions.»
Atenent la necessitat de procedir a la modificació d'aquesta Ordenança per les causes anteriorment
esmentades a través d’una disposició addicional i transitòria, tal i com estableix l’informe de secretaria emès
el passat 14 d’octubre de 2020, i de conformitat amb el que es disposa tant en l’article 17.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en l'article 4.1.a) , 22.2.d) i 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es PROPOSA al Ple previ dictamen de la
comissió informativa, l'adopció del següent.
ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de de les bases
Reguladores de la convocatòria d’ajudes per a la adquisició d’ordinadors als estudiants universitaris i cicles
formatius de grau superior publicades al BOP núm. 19 de 26 de gener 2018, en els termes en què figura en
l'expedient nº M.1.2.3/2020 nº4 amb la redacció que a continuació es recull:

En el cas de declaració dels estats d’alarma, d’excepció o de lloc de l’art. 116 de la Constitució
Espanyola de 1978, o que se establisquen restriccions a la mobilitat ciutadana per part de la resta
d’autoritats competents segons el marc normatiu vigent que prohibisquen, o interposen restriccions severes
que impossibilitessin la realització de les classes presencials, l’òrgan competent objecte de la convocatòria
d’aquestes subvenció tindrà la possibilitat d’ampliar l’objecte de la convocatòria i la quantitat
subvencionada en els termes establerts en la disposició transitòria primera per al curs corresponent.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
1-Ampliar de manera puntual i en principi per aquest curs 2020-2021 l’objecte de la convocatòria a
tot l’alumnat de graus universitaris i de grau superior de formació professional empadronats a l’Alcúdia, així
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“DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

com als del curs anterior, 2019-2020 afectats per la suspensió de les classes presencials a causa de la
declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març mitjançant Reial Decret provocat per la COVID-19.
2- En el supòsit regulat en el apartat anterior se incrementarà l’ajuda de 100€ fins a 200€ sempre
què l’objecte subvencionat siga superior i existisca crèdit suficient per atendre el nombre total de
sol·licituds, en cas contrari la quantia subvencionada s’obtindrà entre el nombre de peticiones, amb el mínim
de 100€ i màxim de 200€.”
SEGON.- Sotmetre aquesta modificació de la Ordenança municipal a informació pública i audiència
dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini mínim de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que
seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
QUART.- L'Ajuntament ha de remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament competent de la
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu d'aprovació i
còpia íntegra del text de la modificació de l'Ordenança, o si escau, la certificació que acredite l'elevació a
definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat.
I, perquè conste, estenc aquesta certificació, d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcalde, amb
l’advertència de que l’acta que es refereix a aquest acord encara no ha sigut aprovada i a reserva per tant
dels termes que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent.
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Document signat electrònicament al marge.

