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Oficina Administrativa SIT

Ref. Expedient: 41/2020/SUBCO

Decret d'Alcaldia Número:
  

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient  41/2020/SUBCO  ,que resulta
del  procediment  tramitat  de/d' ACCEPTACIÓ  DE  LES  ENTITATS  COL•LABORADORES  DE  LA
SUBVENCIÓ  PER  LA  COMPRA  DE  BICICLETES  ELÈCTRIQUES  ,dicto  aquest  decret,  que  es
fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès que, en data 30 de setembre de 2020, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
reguladores  específiques  de  la  subvenció  a  la  compra  de  bicicletes  elèctriques  (Bases,  en
endavant),  que  han  quedat  definitivament  aprovades  després  de  que,  transcorregut  el  termini
d'informació pública, no s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions. Les Bases es van publicar
en el BOPB en data 26 de novembre de 2020, amb núm. 2020033856. 

Atès que, tal i com estableix l'art. 17 de l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel Ple en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018
(Ordenança  municipal,  en  endavant),  un  cop  aprovades  definitivament  les  bases,  es  procedirà,
mitjançant resolució d'Alcaldia, a efectuar la convocatòria de la concessió de la subvenció. 

Atès  que  l'acord  de  convocatòria  haurà  de  complir  amb  el  contingut  que  marca  l'art.  20  de
l'Ordenança  municipal,  en  consonància  amb  l'art.  23.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,
general de subvencions (LGS, en endavant). 

Vist  que l'aplicació  pressupostària  4000 170101 48000 del  pressupost  municipal  de 2021 disposa
de crèdit suficient i adequat per fer front a la despesa d'aquesta subvenció. 

Vist que existeix reserva de crèdit (RC), amb núm. 2021000000085, a efectes de l'aprovació de la
despesa. 

Vist l'art. 20.8 LGS, que exigeix la publicació de la convocatòria de la subvenció a la Base de dades
nacional de subvencions (BDNS). La BDNS donarà trasllat al diari oficial corresponent de l'extracte
de la convocatòria per a la seva publicació. 

Atès  que  aquesta  subvenció  es  regirà  pel  que  estableix  la  present  convocatòria,  per  les  bases
reguladores  específiques  de  la  subvenció,  per  l'Ordenança  municipal,  per  la  LGS,  pel  Reglament
general de la Llei de subvencions, aprovat per Reial Decret 886/2006, de 21 de juliol (RLGS), per la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques
(LPACAP) i per la resta de normes de dret administratiu que li siguin d'aplicació.
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Atesa la Proposta de Decret signada per la Cap de l'Oficina Administrativa de l'Àrea de Sostenibilitat
i Territori en assignació temporal de funcions s/DA 1521 de data 28/08/2019, en data 15 de gener
de 2021, amb l'informe jurídic emès per l'Assessora Jurídica en data 15 de gener de 2021, l'informe
de  l'Interventor  Accidental  en  data  15  de  gener  de  2021  i  la  supervisió  interna  del  President  de
l'Àrea de Sostenibilitat i Territori en data 18 de gener de 2021.

  

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
  

DECRETO:

PRIMER.-  APROVAR  LA  CONVOCATÒRIA  per  a  la  concessió  de  la  subvenció  a  la  compra  de
bicicletes  elèctriques,  mitjançant  procediment  de  concurrència  competitiva,  i  amb  les  següents
condicions:
 
1. Objecte i finalitat de la subvenció
 
L'objecte de la subvenció és regular la compra de bicicletes elèctriques noves que persones físiques
i  jurídiques  del  municipi  de  Molins  de  Rei  faran  als  comerços  que  obtinguin  la  condició  d'entitat
col·laboradora.
 
L'Ajuntament  de  Molins  de  Rei  (en  endavant,  Ajuntament),  en  data  28  de  novembre  de  2019,  va
aprovar  el  Pla  d'Adaptació  al  Canvi  Climàtic  de  Molins  de  Rei  (PLACC),  on  es  contempla,  entre
d'altres,  l'acció  "MOB-2:  Promoció  de  la  bicicleta  elèctrica",  pels  anys  2020-2025.  En  el  marc
d'aquesta  acció,  l'Ajuntament  adquirirà  bicicletes  elèctriques  com  a  alternativa  al  vehicle  de
combustió,  tant  en  l'àmbit  de  la  prestació  de  serveis  municipals  com  en  l'àmbit  privat,  ja  que  no
contaminen l'atmosfera, tenen un consum reduït, no emeten sorolls i són fàcilment adaptables a les
pronunciades pendents que hi  ha en alguns carrers del  municipi  de Molins de Rei.  Aquesta acció
pretén iniciar al municipi un canvi modal del cotxe a la bicicleta elèctrica, i s'adreça especialment a
gent  gran,  ciutadans que realitzen desplaçaments  de la  residencia  a  la  feina d'aproximadament  5
km o més i veïns de nuclis urbans amb itineraris amb pendents.
 
També  es  preveu  la  compra  subvencionada  de  bicicletes  elèctriques  per  a  la  creació  de  petites
flotes  d'empresa,  de  centre  de  negocis,  de  polígons  d'activitat  econòmica,  entre  d'altres,  que
s'orientin  a  promoure  l'ús  de  la  bicicleta  per  a  itineraris  de  mobilitat  obligada  entre  els  seus
treballadors.
 
 2. Import
 
Per  l'exercici  2020,  s'ha  previst  subvencionar  la  compra  de  fins  a  60  bicicletes  elèctriques  anuals
amb una ajuda fixa de 250 EUR per bicicleta.
 
 3. Aplicació pressupostària
 
L'aplicació  pressupostària  a  càrrec  del  pressupost  2021  serà  la  partida  4000  170101  48000
"Subvenció adquisició bicicletes".
 
4. Destinataris de la subvenció
 
 Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció:
 
•  Les persones físiques que resideixin al municipi de Molins de Rei, fins a un màxim d'1 bicicleta.



Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei Pàgina 3 de 5
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

•  Les persones jurídiques, públiques o privades, que tinguin un centre de treball en el municipi
de Molins de Rei, fins a un màxim de 5 bicicletes i amb independència del nombre de centres
de treball que tinguin al municipi.

5.  Requisits  per  a  sol·licitar  la  subvenció,  forma  d'acreditar-los  i  documents  que  han
d'acompanyar-se a la sol·licitud
 
Les sol·licituds de subvenció seran presentades per les persones físiques o jurídiques als comerços
admesos com a entitats col·laboradores de l'Ajuntament.
 
La  documentació  a  presentar  en la  convocatòria  del  2020 és  la  que s'especifica  a  l'art.  10  de les
bases; en concret:
 
•  Sol·licitud de subvenció (seguint model).
•  Persones físiques: fotocòpia del DNI/NIE o certificat d'empadronament en el municipi de Molins

de Rei.
•  Persones jurídiques:

  
◦ Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal (CIF)
◦ Certificat que confirmi el domicili d'un dels seus centres de treballa al municipi de Molins de

Rei.
◦ Qüestionari de mobilitat (seguint model) 

Els models a presentar, així com la resta d'annexos a la present convocatòria, es poden obtenir:
 
• Al web www.molinsderei.cat
• Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Rubió i Ors, 2-4, de dilluns a dijous, de

8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores.

6. Termini de presentació de sol·licituds
 
Les  sol·licituds  es  podran  presentar  a  partir  de  la  data  en  que  es  publiqui  el  llistat  de  comerços
admesos  com  a  entitats  col·laboradores  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  al  web
municipal,  i  fins  el  15  de  desembre  de  2021,  podent  aquest  termini  finalitzar  amb  anterioritat  a
aquesta data quan s'exhaureixi la quantia total màxima establerta per convocatòria.
 
En aquest darrer cas, l'Ajuntament publicarà a la seva pàgina web la data límit a partir de la qual ja
no s'admetran més sol·licituds de subvenció i ho notificarà a les entitats col·laboradores. Qualsevol
petició  de  subvenció  rebuda  a  partir  d'aquesta  data  serà  denegada,  i  ni  els  comerços  ni  els
sol·licitants no podran reclamar cap compensació per aquest motiu.
 
7. Criteris de valoració de les sol·licitud
 
L'ordre  de  resolució  de  les  sol·licituds  seguirà  l'ordre  d'entrada  al  Registre  General.  El  criteri  de
valoració serà, per tant, el moment temporal en què les sol·licituds tinguin entrada al registre.
 
8. Forma de pagament de la subvenció 
 
El pagament de les subvencions a les entitats col·laboradores es realitzarà prèvia presentació de la
factura  corresponent  de  la  venta  de  la  bicicleta,  que  serà  lliurada  al  Registre  General  de
l'Ajuntament. L'Ajuntament podrà reclamar modificacions a l'entitat col·laboradora en el cas de rebre
factures incompletes o errònies.
 
El  pagament  s'efectuarà  mitjançant  transferència  al  número  de  compte  facilitat  per  l'entitat
col·laboradora  a  tal  efecte  en  el  termini  màxim de  30  dies  naturals,  a  comptar  des  de  la  data  de
recepció de la factura vàlida (no pendent de modificacions o esmenes reclamades per l'Ajuntament).

http://www.molinsderei.cat
http://www.molinsderei.cat
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9. Règim de justificació de la subvenció
 
Les bicicletes elèctriques hauran de ser utilitzades en recorreguts que, en tot o en part, transcorrin
dins del  territori  del  municipi  de Molins de Rei.  Així  mateix,  durant el  període de 2 anys des de la
data de compra, el beneficiari no podrà vendre a tercers les bicicletes elèctriques comprades amb
aquesta subvenció. 

 
A fi de garantir aquesta circumstància, es podrà demanar als beneficiaris la comprovació visual de
la existència d'aquesta bicicleta.
 
10. Compatibilitat de la subvenció amb altres ajuts
 
 Aquesta subvenció serà compatible amb d'altres ajudes procedents d'altres administracions.
 
11. Òrgan competent per a la resolució del procediment
 
Serà  l'alcalde,  en  virtut  de  l'art.  25  de  l'ordenança  municipal.  La  resolució  posa  fi  a  la  via
administrativa  i  contra  aquesta,  d'acord  amb  els  arts.  123  i  124  LPACAP,  es  podrà  interposar,
indistintament, recurs de reposició o recurs contenciós administratiu.
 
12. Termini de resolució i notificació
 
El termini màxim de resolució i notificació serà de 30 dies naturals, a comptar des de l'entrada de la
sol·licitud de subvenció al Registre General de l'Ajuntament. Aquest termini podrà ser suspès quan
la  sol·licitud  hagi  de  ser  esmenada,  pel  temps  en  que  la  part  interessada  trigui  en  aportar  la
documentació  que  consti  en  el  requeriments.  Per  tal  de  donar  compliment  a  aquest  requeriment,
s'atorgarà  un  termini  màxim  de  10  dies,  transcorregut  el  qual  es  tindrà  per  desistida  de  la  seva
sol·licitud.
 
El silenci tindrà efecte desestimatori.
 
SEGON.-  APROVAR LA DESPESA de 15.000€, corresponent a l'import  de la subvenció, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 4000 170101 48000 "Subvenció adquisició bicicletes", que disposa de
crèdit suficient i adequat.  
 
TERCER.- DESIGNAR COM A INSTRUCTOR del procediment al Negociat de Mobilitat, en virtut de
l'art. 24 de l'ordenança municipal.
 
QUART.- REMETRE a la BDNS el text de la convocatòria i la informació requerida per aquesta.
 
 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR el present decret al web municipal de l'Ajuntament de Molins de Rei, al web
de les entitats de la vila i al web www.espaiempresa.cat, i informar de la present convocatòria, via
correu electrònic, a les entitats que obtinguin el títol d'entitat col·laboradora a la compra de bicicletes
elèctriques. 
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I  perque  així  consti,  signo  aquest  decret  en  la  data  que  consta  a  l'encapçalament,  la  qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

  

El secretari accidental S/DA 2024 de 22/12/2020 

19/01/2021  18:14:05

Joan Montserrat Olivella

L'Alcalde

19/01/2021  18:40:51

Xavi Paz Penche


		2021-01-19T18:40:53+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2021-01-19T18:40:51+0100
	Firma Resp_Politic
	CRIPTOLIB


		2021-01-19T18:14:05+0100
	Firma Secretario
	CRIPTOLIB




