LINA BAUTISTA MARTINEZ, com a Secretària Accidental de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, l’AJUNTAMENT PLE, en sessió celebrada amb caràcter ordinari, el dia 18 de desembre del
2018, va prendre el següent acord:
6é.- BASES REGULADORES I CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE
BICICLETES, CAMPANYA MOU-TE AMB BICI 2019
Vista la Providencia de la Regidoria de Medi Ambient per a l'aprovació de les bases per poder accedir a les
subvencions “L'ALCUDIA AMB BICI 2019”, amb la finalitat de contribuir a la implantació d’una mobilitat més
sostenible a l’Alcúdia, entre altres mesures adoptades per l'Ajuntament.
De conformitat amb l'article 9.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, amb caràter
previ a l'atorgament de subvencions, hauran d'aprovar-se les normes que establisquen les bases reguladores de
concessió en els termes establits en aquesta llei, amb el contingut de l'article 17 de la citada norma.
Per l'exposat, la Regidoria de Medi Ambient ha elaborat les bases reguladores amb el següent contingut:
“BASES REGULADORES I CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE BICICLETES EN LA
CAMPANYA “L´ALCUDIA AMB BICI 2019”.
1.Objecte i finalitat.
Les presents bases tenen per objecte regular i concovar per a 2019 l´otorgament d´ajudes económiques
destinades a la l´adquisició de bicicletes per el veïns del municipi al objecte de fomentar la protección del medi
ambient i en l´us de transports alternatius al vehicles de motor. La subvenció no será compatible amb altres que
financen la mateixa despessa.
2.Requisits dels beneficiaris.
Seran requisits indispensables per poder accedir a les ajudes:
1. Que el sol·licitant es trobe al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. Així com no ser deutor de la Hisenda Municipal.
2. Que el sol·licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per qualsevol altra administració
pública per accedir a noves ajudes.
anys.
4. Que el sol·licitant no incòrrega en cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS.
3. Criteris d'adjudicació.
Donat l'interès public que puguen accedir a la subvenció quantes persones desitgen acollir-se a la mateixa, tenint en
compte a més que l'objecte de la subvenció dificulta establir criteris de selecció en règim de concurrència, de
conformitat amb l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la concessió de la
subvenció serà directa als peticionaris fins a esgotar la partida pressupostària prevista a aquest efecte, o fins el
04/11/2019.
4. Sol·licituds.
La sol.licitud implicará una reversa de la subvenció, amb validesa de 15 díes, transcorregut l´esmenat termini sense
justificar la adquisició, s´anulará la reserva, i decauran els drets per a poder obteneir la subvenció.
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3. Que el sol.licitant estiga empadronat al municipi i que ja ho estiguera en 2018 i hagen cumplit 18

Al costat de la sol·licitud, els peticionaris hauran d'aportar fotocòpia, ademés del DNI o equivalent, de la
següent documentació:
1. Fitxa de tercers degudament emplenada per l'entitat bancària corresponent.
2. Declaració responsable 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 Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de la LGS.
5.Terminis i llocs de presentació de les sol·licituds.
Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la documentació especificada a aquestes, es presentaran en
el Registre General de l'Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-. El termini de presentació
será fins el 04/11/2019, o fins que la partida pressupostaria se esgote.
6. Procediment e import de la subvenció.
La subvenció es concedirá de forma directa als peticionaris, al objete de adquirir bicicletes urbanes per
adults.
Hi hauran dues modalitats de subvencions:
*0 Bicicletes convencionals o kit de conversió de bicicleta elèctrica, fins un máxim de 150 euros.
*1 Bicicletes eléctriques, fins un máxim de 300 euros.
La subvenció no podrá cobrir més del 50% del preu de la bicicleta.
7. Resolució.
1. La resolució del procediment de concessió correspondrà a la Junta de Govern Local. El órgan instructor será el
Regidor de Medi Ambient.
2. La resolució contindrà el motiu de l’ajuda o subvenció, amb expressió del nom del beneficiari, així com quantia de
la ajuda.
3. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
4. Contra la resolució que finalitze el procediment es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia,
en els termes i condicions regulades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions, o, si s'escau, directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
contenciosa administrativa.
8. Tipus i quantia i pagament.
El tipus i la quantía está determinada en la base 6.
Atesa l'existència de crèdit suficient i adequat a la partida 17210.48900 (Transferències i subvencions programa
promoció bicicletes) per import de 15.000 euros al pressupost vigent de 2018, per a la concessió de subvencions
destinades a la adquisició de bicicletes dintre de la campanya “L’ALCUDIA AMB BICI 2019”.

L'abonament de les

subvencions regulades en les presents bases es farà prèvia justificació de la subvenció concedida.
9. Justificació.
Els interessats procediran a justificar les despeses efectuades pel doble del valor de la quantitat concedida.
La justificació es farà adjuntant la següent documentació:
1. Instància general amb una relació de les despeses amb el seu import.
2. Junt a la instància s'entregaran les factures originals a nom del sol·licitant.

telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia)

Cod. Validación: RUM2 MEFB MUE3 RjE5 QTBG | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 2 de 3

que corresponga, de conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció

En cas de que les despeses es justifiquen per una quantitat inferior a la concedida, es procedirà a una minoració
proporcional de l'ajuda.
El benefeciari deurá de presentar la bicicleta, amb un termini mínim de 15 díes després de la data de
adquisició. Una vegada comprovat que l´adquirent compleix els requisits establerts, es procedirá a la senyalizació de
la bicicleta amb els distintius de la campanya i seguidament s'efectuarà el lliurament del xec corresponent, firmant l
´adquirent el rebut de la subvenció. Cas de no poder-se entregar el xec, el pagament es fará per transferencia
bancaria.
Procedirà el reintegrament de l’ajuda quan el beneficiari incòrrega en alguna de les conductes previstes en
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de -LGS-, en la redacció que en fa la Disp. Final 11 de la
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017-.
Disposició final primera.- En lo no previst en les presents bases, será de aplicació lo previst en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, i demés normativa aplicable.
Disposició final segona.- La present Ordenança entrarà en vigor, una vegada publicada la seva aprovació definitiva
en el Butlletí Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les de règim local -LRBRL- (art. 70).”
Atés l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en quant que les basses
reguladores de les subvencions deuen d'adoptar la forma d'ordenança general o especifica.
Atesos els informes de la Intervenció de Fons i de la Secretaria Municipal.
El Ple, amb 10 vots a favor (7 PSPV-PSOE i 3 COMPROMIS) i 6 abstencions (PP), adopta els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores i convocatoria per a la concessió d’ajudes per a
l'adquisició de bicicletes en la campanya “l´Alcudia amb bici 2019”, conforme al text que figura en el cos del present
acord.
Segon.- Publicar un extracte de l'acord d'aprovació inicial en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el
Butlleti Oficial de la Provincia i en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè en el termini de 30 dies els interesats
puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
Tercer.- Elevar automàticament l'acord d'aprovació inicial a definitiu, en el cas que els interessats no
formulen al.legacions, procedint a la publicació del mateix, junt amb el text íntegre de les bases, en el Butlletí
Oficial de la Provincia.

I, perquè conste, estenc aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau 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.

Document signat electrònicament al marge.
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Quart.- Facultar al Sr. Alcade tan amplament com en dret procedisca, per executar l'anterior acord.

