
EDICTE

Concessió  subvenciones  als  centres  educatius  públics  d'Almusssafes  per  a
l'adquisició de material  inventariable  per a desenvolupar  projectes tecnològics i
digitals (exp. 810338W BDNS 560480)

D’acord amb el que disposa la base 11 de las bases específiques que regixen el
procediment de concessió de subvencions als centres educatius públics d’Almussafes per
a l’adquisició de material inventariable per a desenvolupar projectes tecnològics i digitals,
es fa pública la resolució n.º 1681/2021, de 20 de setembre, següent: 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 26 d’abril de 2021,
s’aprovaren les bases que regulen la convocatòria d'ajudes als centres educatius públics
d’Almussafes,  CEIP  Almassaf,  CEIP  Pontet  i  IES  Almussafes,  per  a  l’adquisició
d’equipament tecnològic inventariable adreçat al desenvolupament de projectes didàctics
dins  de  les  matèries  obligatòries  d’educació  primària,  secundària,  batxillerat  i  cicles
formatius  i  projectes  educatius  per  a  millorar  la  posada  en  marxa  dels  plans  de
contingència, per la millora de la seguretat i plans de control covid 19, per al curs 2020-
2021.

Les bases foren publicades  en el BOP número 87 de 10 de maig de 2021, i dins
del termini d’un mes, a computar a partir del dia següent de la publicació, hi consten les
sol·licituds dels tres centres educatius.

Feta la instrucció de l’expedient s’ha comprovat que les sol·licituds presentades
tant el CEIP Almassaf con l’IES reunixen les condicions exigides i requisits previstos, no
sent  així  pel  CEIP Pontet,  del  qual  consta  certificat  negatiu  d’estar  al  corrent  en  les
obligacions tributàries amb l’Hisenda Estata, tal i com s’exigix en la base cinquena.

Amb data de 20 de juliol de 2021, es remet al CEIP Pontet el requeriment nº 68188,
a efectes de que subsanara el requisit esmentat. Finalitzat el termini per a subsanar, el
CEIP Pontet no ha presentat la documentació preceptiva per a ser beneficiaris de l’ajuda,
per la qual cosa, s’entén que desistix del tràmit i procedix l’arxiu del mateix, previ l’acord
de resolució, tal i com preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Consta informe de valoració emés pel director de l’Àrea, d’acord amb els criteris
que hi consten a les mateixes. Informe que és assumit per la Comissió Avaluadora en la
sessió celebrada el 6 de setembre de 2021.

Consta proposta de concessió del Regidor d’Educació, de data 16 de setembre de
2021.

Atés que hi consta crèdit adequat per a cobrir l’import total de les subvencions,
segons es detalla:

Concepte Aplicació
Pressupostària

Consignació Referència RC

Subvencions de capital per a centres
educatius infantil i primària

3230-78900 12.000,00 € 7995

Subvencions de capital d'ensenyança 3261-78900 3.000,00 € 7996

Educació

Expediente 810338WNIF: P4603500B

Edicte publicació concessió - SEFYCU 2837447

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: LDAA PLAY XUZV CF29 JHYZAYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

FIRMADO POR

El
 A

lca
ld

e 
de

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 A
lm

us
sa

fe
s

An
to

ni
o 

Go
nz

ál
ez

 R
od

ríg
ue

z
21

/0
9/

20
21

Pág. 1 de 2

https://almussafes.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=LDAAPLAYXUZVCF29JHYZ
https://almussafes.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7005453&csv=LDAAPLAYXUZVCF29JHYZ


secundària

Per tant, resolc:

1. Avocar  per a mi el  coneixement del  present assumpte, la resolució del  qual
correspon  a  la  Junta  de Govern  Local,  per  delegació  efectuada  per  esta  Alcaldia  en
Resolució número 1631/2019, de 3 de juliol.

2.  Concedir les  subvencions  per  a l’adquisició  d’equipament  tecnològic
inventariable adreçat  al  desenvolupament de projectes didàctics en educació primària,
secundària, batxillert i cicles formatius,  següents:

CENTRE EDUCATIU PROJECTE SUBVENCIÓ TOTAL

CEIP ALMASSAF Robòtica per a Infantil i Primària 5.300,25 €

IES ALMUSSAFES Aula mòbil 3.000,00 €

TOTAL
SUBVENCIONAT

8.300,25 €

3. Donar per desistit en la seua sol·licitud al CEIP PONTET i procedir a l’arxiu
sense més tràmit, per no complir els requisits.

4.  Abonar  anticipadament el  50% de les ajudes concedides d’acord amb allò
previst  en  les  bases  de  la  convocatòria,  amb  càrrec  a  les  partides  3230-789.00  i
3261.789.00 del pressupost municipal.

5. Comunicar que el termini de justificació de la subvenció serà el 31 d’octubre de
2021, d’acord amb allò disposat a les bases.

6. Publicar aquest acord en la pàgina web municipal, el  qual posarà fi  a la via
administrativa,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Contra aquest acord
es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament en el termini d’un
mes,  o  bé  interposar  recurs  contenciós-administratiu  en  el  termini  de  dos  mesos,  a
comptar  en ambdós casos des del dia següent de la seua publicació.

L’ALCALDE
Antonio González Rodríguez
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