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EDICTE
Expte: concessió i justificació subvencions destinades a finançar l'adquisició de mitjans de
transport de mobilitat personal sostenible per a ús de l'alumnat de l'IES d'Almussafes,
cursant ESO, cicles formatius i batxiller, curs 2021-2022 (BDNS 595127)
D'acord amb el que disposa la base 9 de les bases específiques que regixen el procediment de
concessió subvencions destinades a finançar l'adquisició de mitjans de transport de mobilitat
personal sostenible per a ús de l'alumnat de l'IES d'Almussafes, cursant ESO, cicles formatius i
batxiller, curs 2021-2022 , es fa públic l'acord adoptat per Resolució de l’Alcaldia, de 21 de gener
de 2022, següent:
«Vist l’expedient tramitat per a concedir les ajudes per a finançar l’adquisició de mitjans de
transport de mobilitat personal sostenible per a ús de l’alumnat de l’IES d’Almussafes, cursant
ESO, Cicles Formatius i Batxiller, a efectes de fomentar una mobilitat sostenible amb el medi
ambient i garantir la distància de seguretat que la situació actual generada per la pandèmia fa
necessària, les bases de les quals foren aprovades per Resolució de l’Alcaldia número 2063/2021,
de 10 de novembre.
Les bases foren publicades en el BOP número 227 de 24 de novembre de 2021 i fins el 17 de
desembre de 2021, s’han presentat 1 sol·licitud.
Feta la instrucció de l’expedient s’ha comprovat el compliment o no dels requisits establits a les
bases, i pel director de l’Àrea, amb la conformitat del regidor d’Educació s’ha emés informe de
valoració d’acord amb els criteris que hi consten a les mateixes. Informe que és assumit per la
Comissió Avaluadora en la sessió celebrada el 13 de gener de 2022.
Pel que respecta a la justificació de la despesa, existixen justificants, s’ha complit amb la finalitat
objecte de la subvenció per part de les persones beneficiàries de l’ajuda, es troben al corrent en
les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Hisenda local.
Consta crèdit adequat en el pressupost de 2021 per a cobrir l’import total de les subvencions,
segons es detalla:
Concepte

Aplicació
Pressupostària

Consignació
inicial

Referència RC

Educació secundària mobilitat
sostenible

3261.789.00

3.500€

202100047717

Batxiller i cicles mobilitat
sostenible

3266.789.00

6.500€

202100047719

Consta informe de la Intervenció Municipal fiscalitzant de conformitat la concessió i
justificació de les persones beneficiàries.
L’òrgan competent per a concedir les subvencions es la l'Alcaldia de conformitat amb
l’article 21 de la LRBRL, no obstant això, aquesta competència es troba delegada en la Junta de
Govern Local en virtut de Resolució de l'Alcaldia número 1631/19, de 3 de juliol. No obstant
l'anterior, les circumstàncies del present cas fan justifiquen que per aquesta Alcaldia Presidència
s'adopte la resolució que procedisca sense haver d'esperar a la celebració de la pròxima sessió
de la Junta de Govern Local.
Resolució
Per tant, resolc:
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1. Reclamar per a mi el coneixement del present assumpte, la resolució del qual correspon
a la Junta de Govern Local, per delegació efectuada per aquesta Alcaldia mitjançant la resolució
número 1631/2019 , de 3 de juliol.
2. Concedir les subvencions destinades a finançar l’adquisició de mitjans de transport de
mobilitat personal sostenible per a ús de l’alumnat de l’IES d’Almussafes, d’ ESO, Cicles
Formatius i Batxiller durant el curs 2021-2022, a efectes de fomentar una mobilitat sostenible amb
el medi ambient i garantir la distància de seguretat que la situació actual generada per la
pandèmia fa necessària, i amb la finalitat d’assitir al centre educatiu de forma segura i saludable,
següents:

DNI
beneficiari
**8587**

NOM beneficiari

Vehicle

Subvenció

J. FERRANDO TASA

Bicicleta no elèctrica

250,00 €

TOTAL A SUBVENCIONAR:

250.00€

3. Aprovar la justificació total de les subvencions concedides, al haver-se aportat per les
persones beneficiàries la factura justificativa de la despesa, i haver-se comprovat que s’ha complit
amb la finalitat de l’ajuda.
4. Reconèixer l’obligació de pagar el total de 250 euros a les persones beneficiàries que es
relacionen a continuació, per les quanties indicades i amb càrrec a les partides del pressupost de
2021, següents:

DNI
beneficiari
**8587**

NOM beneficiari
J. FERRANDO
TASA

Vehicle

Partida
Cessió cobrament Pressupostàri TOTAL
a

Bicicleta no
elèctrica

**7697**
C. TASA GÓMEZ

3266.789.00

250,00
€
250.00
€

TOTAL A SUBVENCIONAR:

5. Ordenar el pagament conforme a les disponibilitats de Tresoreria i a la prelació legal de
pagaments.
6. Alliberar el crèdit disponible atés que a esta subvenció no se li imputaran més despeses
a l'haver finalitzat el termini de sol·licitud d'este tipus de subvencions, següent:
Concepte

Aplicació
Pressupostàri
a

Consignació
inicial

Referència RC

Imports a
concedir

Crèdit
sobrant

Educació
secundària
mobilitat sostenible

3261.789.00

3.500€

202100047717

0€

3.500€

Batxiller i cicles
mobilitat sostenible

3266.789.00

6.500€

202100047719

250€

6.250€

7. 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
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contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, a comptar en ambdós casos des del dia
següent de la seua publicació.
8. Publicar en la BDNS.
9. Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local, en la primera sessió que es
celebre.
Signat en Almussafes, el dia de la firma, per l’Alcalde i la Secretària/Oficial Major per delegació RA
276/2021, als efecte de fe pública.»

Almussafes, en el dia de la firma
L’ALCALDE
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