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M U N I C I P I S

Ajuntament de l'Alcúdia

2023/03667 Anunci de l'Ajuntament de l'Alcúdia sobre la convocatòria de
subvencions destinades a ajudes per a l'adquisició d'ordinadors als
estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior curs
2022-2023. Identificador BDNS: 681729.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la
convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional
de subvencions
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681729

 
Primer. Definició de l’objecte de la subvenció
 
La present convocatòria té l’objecte de regular les ajudes en règim de

concurrència competitiva per a la compra d’ordinadors, tant de taula com portàtils,
amb l’objectiu fomentar les noves tecnologies en l'àmbit de l'educació a l'alumnat
empadronat a l’Alcúdia que inicie els seus estudis de Cicles Formatius Superior i Grau
Universitari en el curs escolar 2022/2023. Els ordinadors adquirits han ser durant el
període d’1 de juny de 2022 fins a finalitzar el període de presentació de sol·licituds
establert al punt setè d’aquesta convocatòria a partir de l’endemà de la publicació de
la convocatòria al BOP de València.

 
Segon. Beneficiaris i destinataris.
 
Beneficiaris: Podran sol·licitar estes ajudes els estudiants empadronats a

l’Alcúdia que cusen primer curs de grau universitari o de cicles formació de grau
superior en el curs 2022/2023.

 
Seran requisits indispensables per poder accedir a les ajudes:
 
Que el sol·licitant es trobe al corrent de pagament de les obligacions

tributàries  estatals, autonòmiques, municipals i amb la Seguretat Social.
Que el sol·licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per qualsevol

altra administració pública per accedir a noves ajudes.
Que el sol·licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expedient

d'inhabilitació per accedir a aquestes ajudes.
Que el sol·licitant no haja incorregut en cap circumstància de les

assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

Que el sol·licitant d'aquestes ajudes estiga matriculat en primer curs de grau
universitari o de cicles formació de grau superior en el curs 2022/2023.

Queden exclosos els estudiants de màster, estudis postgrau i cicle formatiu
mitjà.

Els estudiants han d'estar empadronats a l'Alcúdia abans de l'1 de juny de
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2022. Aquest requisit serà comprovat d’ofici per l’Ajuntament.

Tercer. Objecte subvencionable i criteris d’adjudicació i valoració.
 
Són objecte d'ajuda les despeses ocasionades amb motiu de l'adquisició

d'ordinadors,  tant de taula com portàtils, per part d'estudiants de primer curs
 universitaris o de cicles formatius de grau superior que cumplisquen amb els
requisits establerts en el punt segon i en  la resta de la convocatòria i bases
reguladores d’aquesta.

 
Als sol·licitants es concedirà una subvenció de 200,00 € a cada participant

sempre que 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 de manera proporcional entre  el nombre de peticions, amb el mínim de
100,00 € i màxim de 200,00 €. En cap cas la quantia subvencionada serà superior a
l’objecte subvencionat, i cap estudiant podrà ser beneficiat més d’una vegada per
convocatòria.

 
Les presents ajudes seran compatibles amb altres, sempre que no superen

la quantitat concedida. Si ha sol·licitat altres ajudes pel mateix concepte ho haurà de
indicar a la sol·licitud o en una comunicació a l’Ajuntament posterior si aquesta s’ha
produït en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

 
Quart. Bases Reguladores.
 
Les Bases Reguladores de la concessió de les ajudes van ser aprovades pel

Ple de l'Ajuntament de l'Alcúdia de data de 31 d'octubre de 2017 publicades al BOP
Núm.19 de 26 de gener de 2018 i modificades al Ple de 27 d’octubre de 2020
publicades al BOP Núm. 8 de 14 de gener de 2021.

Quint. Finançament.
 
Vist l'informe de la Intervenció de fons de l'Ajuntament de l'Alcúdia, en el

que indica que a la partida 32612.48900 (TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
ORDINADORS A UNIVERSITARIS)del Pressupost Municipal vigent de 2023 existeix
consignació adequada i per import màxim de 10.000,00 euros per fer front a la
despesa dalt esmentada despesa i sent el Pressupost Municipal vigent de
11.352.754,00 euros (ONZE MILIONS TRES-CENTS CONQUANTA DOS MIL SET-CENTS
CINQUANTA QUATRE EUROS), dels que són recursos corrents 10.300.666,42 euros
(DEU MILIONS TRES-CENTS MIL SIS-CENTS SEIXANTA SIS EUROS AMB QUARANTA
DOS CÈNTIMS), essent el 10 per cent dels mateixos 1.030.066,64 euros (UN MILIÓ
TRENTA MIL SEIXANTA SIS EUROS AMB SEIXANTA QUATRE CÈNTIMS), és procedent i
possible aquesta proposta d'aprovació corresponent la mateixa a l’Alcaldia.

 
Sext. Sol·licituds.
 
Les sol·licituds (Annex I) es formalitzaran en model oficial que es facilitarà a

este efecte. Aquestes instàncies estaran a disposició dels interessats en el Servei
d'Informació de l'Ajuntament de l'Alcúdia i en la pàgina web del mateix
www.lalcudia.com.

Al costat de la sol·licitud degudament emplenada i signada pel sol·licitant
(l’estudiant) o en el seu cas el representant, els peticionaris hauran d'aportar
fotocòpia de la següent documentació:
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1. Fitxa de tercers (Annex II) disponible a la web o al Servei d’Informació de
l’Ajuntament degudament emplenada per l'entitat bancària corresponent o certificat
del compte bancari. El  titular o un dels titulars del compte bancari haurà de ser el
beneficiari de l’ajuda, es a dir l’estudiant o el seu representant legal en els casos
d’incapacitació.

2. Fotocòpia Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.

3. Document expedit per la universitat o centre corresponent on figuren els
crèdits en que està matriculat, o el certificat de matrícula en el cas dels estudis de
cicles formatius de grau superior, del curs corresponent a la compra de l’ordinador
objecte de la sol·licitud de subvenció.

 
4. Declaració responsable (Annex III) d'estar al corrent en les obligacions

tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia de conformitat
amb l'article 24 del R.D 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de
la LGS, així com de no estar incurs en cap circumstància de les assenyalades en
l'article 13.2 de la LGS 38/2003, de 17 de novembre.

5. Factura justificativa en la qual ha de constar la denominació de la persona
beneficiaria (l’estudiant), el seu NIF, número de factura, data i concepte de la
despesa, inclòs l'IVA o impost corresponent. La data de factura haurà d’estar
compresa entre el període d’1 de juny de 2022 fins a finalitzar el període de
presentació de sol·licituds establert al punt setè d’aquesta convocatòria a partir de
l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de València.

6.- Documentació acreditativa del pagament, mitjançant transferència
bancària, mitjançant xec o efectiu. Mitjançant transferència bancària (es justificarà
mitjançant còpia del resguard del càrrec de la mateixa), mitjançant xec (es justificarà
mitjançant còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent al xec) o
en, efectiu es justificarà mitjançant tiquet signat pel establiment de venda amb
identificació de la data d'abonament i que figure l’import realitzat.

En el cas de pagament finançat per terminis de l’objecte subvencionat,
caldrà aportar el contracte de finançament i els justificants bancaris de les abonades
fins a la data de sol·licitud quedant obligat a aportar en un futur la resta de
justificants si l’import subvencionat és superior a l’abonat, en cas contrari el
pagament de la subvenció quedarà supeditada a aquesta obligació.

7.- Model de representació (Annex IV) en el seu cas, quan el sol·licitant estiga
incapacitat o es contemplen els casos de l’art. 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú. La representació podrà acreditar-se mitjançant
qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.
Requerirà també la fotocòpia del representant.

 
Sèptim. Termini de presentació.
 
A partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el

BOP de Valencià, s'obri el termini de 30 dies hàbils per a la presentació de les
sol·licituds per part dels interessats, se podrà realitzar presencialment a les oficines
de registre (C/Pintor Vergara, 28 en l’horari d’atenció de dilluns a divendres de 9.00
hores a 14.00 hores), o a través de la seu electrònica establida en la pàgina web
www.lalcudia.es. Les sol·licituds fora de termini seran inadmeses.
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Octau. Justificació.
 
Els interessats procediran a justificar les despeses efectuades per valor igual

o superior a la quantitat. La justificació es farà adjuntant la següent documentació a
la instància de sol·licitud:

 
S'adjuntarà la factura de compra efectuada entre el dia 1 de juny i el darrer

dia de finalització del termini de presentació de la sol·licitud. Les factures, de tipus
justificativa, simplificada o normal, haurà d’estipular el nom de la persona
beneficiaria (l’estudiant), el seu NIF, número de factura, data i concepte de la
despesa, inclòs l'IVA o impost corresponent. És a dir, les factures han de complir els
requisits exigits en els articles 6 al 14 del RD 1.496/2003, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. No s’admetrà
albarà com a substitut de la factura.

 
Documentació acreditativa del pagament, mitjançant transferència bancària,

mitjançant xec o, excepcionalment, efectiu. Mitjançant transferència bancària (es
justificarà mitjançant còpia del resguard del càrrec de la mateixa), mitjançant xec (es
justificarà mitjançant còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent
al xec) o en, efectiu es justificarà mitjançant tiquet signat pel establiment de venda
amb identificació de la data d'abonament i que figure l’import realitzat. En el cas de
pagament finançat per terminis de l’objecte subvencionat caldrà aportar el contracte
de finançament i els justificants bancaris de les abonades fins a la data de sol·licitud
quedant obligat a aportar en un futur la resta de justificants si l’import subvencionat
és superior a l’abonat, en cas contrari el pagament de la subvenció quedarà
supeditada a aquesta obligació o serà minorat fins a la quantitat econòmica
efectivament abonada.

 
Novè. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
 
Els òrgans competents per a la instrucció del procediment són,

respectivament, la regidora d'educació i l'Alcalde- President, en els termes indicats en
les bases reguladores de la subvenció.

 
La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió d'avaluació que

tindrà la següent composició:

Actuarà com a president l'Alcalde o Regidor en qui deleguen.

Actuaran com a vocals el regidor d'educació i dos funcionaris de
l'Ajuntament.

Actuarà com a secretari un dels dos vocals funcionaris.
 
Correspondrà a l'Alcalde mitjançant decret la designació dels integrants de

la comissió d'avaluació que és publicarà a la web municipal i tauler d’anuncis
juntament amb la resta de la documentació per a què el termini de 3 dies hàbils se
puguen presentar al·legacions per causa de recusació u abstenció regulat en l’article
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic.

 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió d'avaluació haurà d'emetre

informe en el qual es concreten el resultat de l'avaluació efectuada. En el cas de què
la sol·licitud no  reuneix els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan
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competent requerirà a l'interessat perquè l'esmenen en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistit de la
seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en
l'article 68 de la Llei 39/2015, de 26 d’1 d’octubre, de  Procediment Administratiu
Comú.

 
La publicació d'ajudes concedides i denegades es farà mitjançant una

Resolució Provisional en el Tauler d'Anuncis Municipal i en la Web Municipal,
concedint-se un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions.

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment
ni siguen  tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el
caràcter de definitiva.

Examinades les al·legacions adduïdes si escau pels interessats, es formularà
la proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de
sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seua quantia,
especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

La Resolució haurà de complir amb l’article 25 de La Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general subvencions, així com articles 63 i 64 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, per el que s’aprova el Reglament.

Dècim. Mitjans de publicació i notificació.
 
Sense perjudici dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de

Procediment Administratiu Comú, els actes resolutoris de la subvenció es publicaran
en el tauló d'edictes municipal i en la pàgina web municipal (www.lalcudia.com ).

 
Onzè. Recursos.
 
Contra la resolució que resolga el procediment, que posarà fi a la via

administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un
mes des de l'endemà a la notificació o alternativament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

L'Alcúdia, a 14 de març de 2023. —L'alcalde,  Andreu Salom Porta.
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