
Expedient: Núm. M.1.2.3 núm.5/2022
Procediment: Anunci Acord de JGL Aprovació
Resolució Defini va de la concessió ajudes Econòmiques per al 
menjador dirigides a l’alumnat de 1r cicle (0-3 anys) curs 2021-2022 
Firma: L’Alcalde

ANUNCI AL TAULER D’EDICTES

Mitjançant  la present,  i  en virtut  de l’article 45  de la  Llei  39/2015,  1 d’octubre de 2015,
Procediment  Administratiu  Comú,  publiquem  als  efectes  oportuns,  l’anunci  en  el  tauler
d’anuncis  i  a  la  web  municipal  de  l’Ajuntament  de  l’Alcúdia  sobre la  següent  Resolució
D’Alcaldia 2429/2021 de 28/12/2021, i que citem a continuació tenint en compte la protecció
de dades dels sol·licitants: 

APROVACIÓ  RESOLUCIÓ  DEFINITIVA DE  LA CONCESSIÓ  DE  LES  AJUDES
ECONÒMIQUES DIRECTES PER AL MENJADOR DIRIGIDES A L’ALUMNAT DE
PRIMER CICLE (0-3 ANYS) CURS 2021-2022 EN CENTRES OFICIALS UBICATS
A L’ALCÚDIA.

ANTECEDENTS DE FET I DRET

Atès les 93 sol·licituds presentades per registre d’entrada en l’Ajuntament de l’01 al 20

de juliol 2022 ambdós inclosos, amb motiu de la convocatòria publicada el passat 29 de juny

de 2022 al BOP de València núm. 123, per la qual es convoquen ajudes per a subvencionar.

BDNS Identificador 634201.

Atés que el 12 de desembre de 2022 es va dictar per l’òrgan instructor, la Regidoria

d’Educació,   la  Resolució  Provisional,  on  es  detallava:  67  sol·licituds  acceptades,  15

sol·licituds a esmenar  i  5 excloses.  I  es va establir  un període d’al·legacions del  19 de

setembre al 30 de desembre 2022, ambdós inclosos.

Atenent els requisits i criteris de valoració i justificació establerts tant en la convocatòria

aprovada per la Junta de Govern Local el passat 14 de juny de 2022, com en les bases

reguladores publicades al BOP de València núm. 121 de 26 de  juny  de  2020 aprovades en

acord plenari de 28 de gener de 2020 i modificades pel Ple el 30 de març de 2021 i publicat

al BOP de València núm. 107 de 07 de juny de 2021.
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Seguint amb el seu compromís amb l’educació i en compliment amb l’article 39 de la

Constitució Espanyola “Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica

de  la  família”.  L’Ajuntament  de  l’Alcúdia  va  decidir  incrementar  la  quantia  mínima

subvencionada en  un 25%  del   total  de la  despesa del  menjador  per  alumne per  a  la

convocatòria del  curs escolar 2021-2022 (setembre-juny), segons l’article 4 de les bases

modificades.

  

Atés que s’han acceptat les al·legacions que han sigut presentades durant el període

establit.

                  

 Atés al punt 9.3 de la convocatòria que l’òrgan competent per a la resolució definitiva és

L’Alcalde  o  mitjançant  Acord  de  la  Junta  de  Govern  Local,  si  escau  per  competències

delegades.  La Resolució haurà de complir  amb l’article  25 de La Llei38/2003,  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.

Atès l’Informe-Proposta per a la Resolució Definitiva del Coordinador de l’Escola Infantil

Municipal de data 04 de Gener de 2023, en virtut de l’article 9.2 de la Convocatòria.

Atenent l’informe favorable d’Intervenció emès el 19 de gener de 2023 que no afecta a

l’estabilitat  pressupostària,  i  hi  ha  consignació  pressupostària  suficient  per  a  atendre  la

proposta econòmica.

Atès que al punt nové de les bases indica que la publicació de la Resolució Definitiva de

Concessió es competència de l’Alcalde, on constarà les ajudes concedides, decaigudes i

denegades, i es publicarà mitjançant Tauler d’Anuncis i en la web municipal a efectes de

notificacions.

Considerant  els  antecedents  anteriors,  i  en  virtut  de  la  Resolució  Alcaldia  núm.

1365/2020,  mitjançant  la  qual  s’ha  delegat  les competències  de  l’Alcalde  en matèria de

concessió de subvencions en la Junta de Govern Local,  els membres presents de la Junta

de Govern, ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la Resolució definitiva de la concessió d’ajudes econòmiques directes per

al  menjador  dirigides  a  l’alumnat  de  1r  cicle  de (0-3  anys)  Crus  2021-2022  en  Centres

Oficials ubicats a L’Alcúdia
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A)De les 93 sol•licituds, 86 compleixen amb els requisits i documentació exigi-
da, a continuació detallem els beneficiaris de la subvenció, ordenats alfabèticament
per cognom de l’alumne juntament amb la proposta de subvenció individualitzada
que correspon a cadascú i es calcula el 25% de la quantitat de despesa abonada en
menjador des de l’ 1 de setembre de 2021 fins al 30 de juny de 2022:

NÚM.
REGISTRE

NOM ALUMNE/A
NIF

PARE/MAR
E/TUTOR

NOM
PARE/MARE/TUTOR

QUANTITAT
PAGADA

PROPOSTA
SUBVENCIÓ

8462 A.R.A. ***4996** R.A.P.       872,50 €          218,13 € 

8602 A.G.A. ***4526** G.S.B.       945,00 €          236,25 € 

8041 A.A.A. ***3512** A.M.J.A.       610,50 €          152,63 € 

8566 A.A.C. ***2786** A.A.R.       876,00 €          219,00 € 

8064 A.B.S. ***5275** B.H.O.       654,50 €          163,63 € 

7979;405 A.L. ****0036* A.L.       275,00 €            68,75 € 

7978;405 A.L. ****0036* A.L.       275,00 €            68,75 € 

8711;14390 A.G.P. ***6795** A.G.LL.       748,00 €          187,00 € 

8337 B.L. ****4316* K.C.N.       950,00 €          237,50 € 

8242 B.F.L. ***4460** F.A.E.       776,95 €          194,24 € 

8301 B.S.A. ***8328** B.M.L.       713,70 €          178,43 € 

8289 B.C.M. ***7934** C.B.M.I.       955,00 €          238,75 € 

8706 B.G.L. ***5498** G.F.M.A.       581,50 €          145,38 € 

7975 B.R.I. ***5575** B.M.J.       781,00 €          195,25 € 

8680 C.V.O. ***5558** V.E.E.       950,00 €          237,50 € 

8721;13941 C.M.A. ***4435** C.G.M.       849,50 €          212,38 € 

7937 CH.M.X. ***2280** CH.A.V.M.       817,50 €          204,38 € 

7983 C.O.D. ***4871**  C.N.I.       945,00 €          236,25 € 

8345 C.O.J. ***4128** O.M.A.O.       760,10 €          190,03 € 

8551 C.O.C. ***4501** O.C.A.M.       810,50 €          202,63 € 

8343 D.M.C. ***6370** M.R.E.       204,00 €            51,00 € 

8497;8561 D.M.M.A. ****7027* M.C.L.P.       755,70 €          188,93 € 
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7965 D.P.M. ***5216** D.P.D.       474,50 €          118,63 € 

8605 E.LL.E. ***4840** E.S.R.       717,00 €          179,25 € 

8099 E.M.S. ***6170** M.B.C.       679,50 €          169,88 € 

8362;8279 E.M.A. ***1424** M.S.A.       906,50 €          226,63 € 

8177;8220 E.CH.P. ***4476** CH.R.F.       955,00 €          238,75 € 

8318 E.C.J. ***4999** C.H.G.       919,50 €          229,88 € 

8454 E.C.E. ***3643** E.G.E.       950,00 €          237,50 € 

8252 G.H.I. ***2129** H.C.A.         94,50 €            23,63 € 

8532 G.A.P. ***2786** A.A.C.       881,00 €          220,25 € 

8178;489 G.B.K. ***4634** B.I.R.       450,00 €          112,50 € 

8743 G.G.M. ***3073** G.E.S.         61,00 €            15,25 € 

8742 G.G.P. ***3073** G.E.S.         61,00 €            15,25 € 

8187 G.M.E. ***3949** M.B.E.       955,00 €          238,75 € 

7933 G.S.P. ***0501** S.F.M.       511,00 €          127,75 € 

8778 G.E.C. ***4256** G.C.C.       318,00 €            79,50 € 

8657 G.S.P. ***9170** S.J.N.       869,00 €          217,25 € 

8369 G.A.C. ***4888** A.CH.C.       810,85 €          202,71 € 

8032 G.G.J. ***2521** G.G.J.       838,50 €          209,63 € 

8598 G.G.N. ***2521** G.G.J.       842,00 €          210,50 € 

8384 H.M.A. ***9980** M.C.E.       747,15 €          186,79 € 

7971 H.M.I. ***3068** M.D.D.A.       940,50 €          235,13 € 

7970 H.M.V. ***3068** M.D.D.A.       947,50 €          236,88 € 

8936;426 H.N.M. ***8354** N.P.M.       775,00 €          193,75 € 

8659 K.A.Z. ****9190* K.K.       471,50 €          117,88 € 

8413 L.R.P.J. ***3489** R.CH.K.W.       607,50 €          151,88 € 

8255;8550 M.C.M.O. ***3365** C.M.V.       909,00 €          227,25 € 

8704;14024 M.C.A. ***5446** C.G.A.       694,50 €          173,63 € 

8565 M.M.G. ****6758* N.M.G.       776,85 €          194,21 € 
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8521 M.S.M. ***2431** S.F.C.       397,00 €            99,25 € 

8505 M.B.U. ***3035** M.P.J.       288,00 €            72,00 € 

8507 M.J.B. ***8946** J.B.L.         66,00 €            16,50 € 

8451 M.N.E. ***3822** N.B.I.       288,70 €            72,18 € 

8054 M.G.V. ***59007** G.G.P.       743,50 €          185,88 € 

8720 M.T.D. ***8866** T.S.M.       292,95 €            73,24 € 

8690 M.T.A. ***3658** T.L.C.       802,40 €          200,60 € 

7998 M.V.A. ***5008** V.A.M.       810,00 €          202,50 € 

8731 N.G.L. ***5731** G.V.O.       278,50 €            69,63 € 

8668 N.S.A. ***8321** S.P.L.       664,00 €          166,00 € 

8055 P.L.A. ***3388** L.G.A.I.       881,00 €          220,25 € 

8656 P.F.L. ***8166** P.G.L.       884,50 €          221,13 € 

8276 P.B.J. ***0250** P.R.F.       863,50 €          215,88 € 

8239 P.C.E. ***5095** C.V.M.L.       503,95 €          125,99 € 

8027 P.T.V. ***4503** T.H.M.       935,00 €          233,75 € 

8445 P.M.S. ***3449** M.S.I.       918,50 €          229,63 € 

8011 Q.P.B. ***3875** P.M.A.       289,50 €            72,38 € 

8354 R.M.L. ***4026** M.B.P.       919,50 €          229,88 € 

8271 R.A.C. ***4312** A.F.M.O.       387,00 €            96,75 € 

8245 R.B.J. ***9174** B.S.A.       532,50 €          133,13 € 

8508 R.G.D. ***8751** G.G.M.       626,50 €          156,63 € 

8596 S.A.L. ***3240** A.D.N.       619,65 €          154,91 € 

8057 S.M.J. ***5206** M.C.M.       870,00 €          217,50 € 

8772;601 S.A.P.A. ***3512** A.M.P.       485,00 €          121,25 € 

8604 S.B.O. ***3507** B.R.O.       940,00 €          235,00 € 

8341 S.M.M. ***9283** M.C.A.       765,50 €          191,38 € 

8700;8546 S.S.Z. ***1341** S.R.A.       704,80 €          176,20 € 

7947 S.V.A. ***5077** V.S.S.       450,00 €          112,50 € 
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8386;8568 S.B.A. ***5907** B.G.P.       768,65 €          192,16 € 

8172 S.C.A. ***5203**  S.C.A.       830,50 €          207,63 € 

8724 S.G.L. ***4890** G.M.G.       154,00 €            38,50 € 

8265;558 S.L.L. ***8834**  L.S.M.       888,00 €          222,00 € 

8753;8538;1
3980

T.B.M. ***9689** B.D.M.       721,70 €          180,43 € 

8683 U.A. ****9378* A.T.D.M.       300,00 €            75,00 € 

8660 V.B.J. ***3034** V.R.A.       835,00 €          208,75 € 

8173 Z.M.N. ***5091** M.C.Y.       459,00 €          114,75 € 

           

B) De les 93 sol·licituds, 7són denegades perquè no compleixen amb els requi-
sits establerts en les bases i la convocatòria, a continuació detallem el llistat or-
denat alfabèticament per cognom de l’alumne:

   

NÚM.
REGISTRE

COGNOM, NOM
ALUMNE/A

NIF
PARE/MARE/TUTOR

NOM
PARE/MARE/TUTOR

MOTIU DENEGACIÓ

7957 A.V.L. ***3419** A.M.L. 

FALTA DECLARACIÓ
RESPONSABLE.
ARTICLE 6 DE LA
CONVOCATÒRIA

8771 C.G.L. ***3739** G.M.C.J.

FALTA DECLARACIÓ
RESPONSABLE.
ARTICLE 6 DE LA
CONVOCATÒRIA

8707 G.S.A. ***4639** G.P.A.

 DATA ALTA
EMPADRONAMENT

15/04/22, HA DE ESTAR
EMPADRONADAD

DESDE EL 01/09/21.
ARTICLE 6 DE LA
CONVOCATÒRIA 

8506;8517 L.M.M. ***2982** M.Z.S.

 NO ESTAR AL
CORRENT DE LA

HISENDA PÚBLICA
LOCAL. ART. 6 DE LA

CONVOCATÒRIA 

8692;8699 M.G.M. ***3886** G.A.P.

 DATA ALTA
EMPADRONAMENT

21/07/22, HA DE ESTAR
EMPADRONADAD

DESDE EL 01/09/21.
ARTICLE 6 DE LA
CONVOCATÒRIA 

8175 S.P.L. ***6425** P.T.V.  MENOR NO
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EMPADRONAT EN
L'ACÚDIA. ARTICLE 6

DE LA CONVOCATÒRIA 

8585 V.E.M.I. ***4657** V.P.L.

 MENOR NO
EMPADRONAT EN

L'ACÚDIA. ARTICLE 6
DE LA CONVOCATÒRIA 

SEGON.- De les 93 sol·licituds registrades, el resultat definitiu proposat és: 80 sol·licituds el

86,02  estan correctes perquè compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i la

convocatòria  per  accedir  a  la  subvenció,  i  les  altres  13  sol·licituds,  el  13,98%,  estan

inadmeses.  Amb aquesta  proposta  resolutòria  la  despesa corresponent  necessària  seria

13.571,65 € per atendre a les 80 sol·licituds admeses. Aquesta proposta queda condicionada

a l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- Respecte les incompatibilitats, l’òrgan instructor recorda que a l’article 12 de les

bases que regula la subvenció indica que: Les ajudes regulades per la present convocatòria

seran  incompatibles  amb  altres  de  la  mateixa  finalitat,  sempre  i  quan  estiguen

subvencionades en la seua totalitat per Serveis Socials u altres institucions. En cas de no

estar  subvencionades  en  la  seua  totalitat  s’aplicarà  sobre  el  25%  de  l’ajuda  no

subvencionada. En ningun cas, la  subvenció rebuda pot ser superior a la despesa realitzada

objecte de la subvenció.

QUART.- Cal recordar que els beneficiaris de l’ajuda deuran comunicar qualsevol modificació

de les circumstancies tingudes en compte per la concessió de la subvenció que afecten a la

quantia d’aquesta. En eixe cas, procedirà el reintegrament de la part proporcional en funció

de les circumstàncies concurrents al cas concret. Procedirà el reintegrament de les ajudes

quan el beneficiari incòrrega  en  alguna  de  les  conductes  previstes  en  l’article 37 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-. L’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió podrà donar lloc a

la denegació de l’atorgada. Si no hi ha reintegrament voluntari dins el termini indicat en el

article anterior,  s’exigirà el seu pagament per via de constrenyiment, d’acord amb el que

estableix la legislació vigent.

CINQUÉ.-  Aprovar  l’Autorització,  Disposició  del  Reconeixement  de  l’obligació,  així  com

l’Ordenació  del  Pagament  per  import  de  13.571,65  €  als  beneficiaris  anteriors  que

compleixen  tots  els  requisits  a  càrrec  de  la  partida  pressupostària  32612_48900  del
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Pressupost  Municipal  2023.  Així  mateix  notificar  a  efectes  interns  als  departaments

d’Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.

SISÉ.- Els beneficiaris d’aquestes subvencions queden sotmesos a les obligacions marcades

per l’article 14 i 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

SETÉ.-  Publicar  un anunci  de la  concessió de les subvencions  en la  Base Nacional  de

Subvencions tal i com estableix la legislació vigent, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament

de l’Alcúdia i  la web municipal  www.lalcudia.com a efectes de notificació dels interessats

segons l’art. 45 Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015. Respectant amb la Llei 3/2018, de 5 de

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Amb aquesta publicació se entén contestades i notificades als efectes oportuns, tant les

sol·licituds presentades en aquest  procediment,  així  com les esmenes i  al·legacions

presentades. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb els

articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú

de les  Administracions  Públiques  i  l’article  46 de  la  Llei  29/1998,  de 13 de Juliol,

Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa, pot interposar alternativament o recurs de

reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció

d'aquesta notificació, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós

Administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a

la recepció de la present  notificació.  Si s'opta per  interposar  el  recurs de reposició

potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell siga

resolt expressament o s'haga produït la seva desestimació per silenci. 

Tot  això,  sense  perjudici  que  puga  exercitar  qualsevol  altre  recurs  contemplat  a
l’ordenament jurídic que estimen pertinent.

L’Alcúdia, 26 de Gener de 2023

Document firmat electrònicament 
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