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Ajuntament de L’Alcúdia
Edicte de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre aprovació definitiva de les bases reguladores de les ajudes econòmiques per al menjador als alumnes de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), convocatòria 2019-2020.
EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari provisional de l’Ajuntament de l’Alcúdia, de 28 de gener de 2020, sobre l’aprovació de les bases reguladores de les ajudes econòmiques per al
menjador als alumnes de 1er cicle educació infantil (0-3 anys), convocatòria 2019-2020, el text íntegre de la qual es fa públic en compliment
dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
«Bases reguladores de les Ajudes Econòmiques per al Menjador Alumnes 1er cicle educació infantil (0-3 anys) convocatòria per a 20192020.
Article 1. Objecte de la convocatòria
L’adequada integració social del menor des de les primeres etapes de vida és una de les preocupacions de les Administracions que subjau a
l’essència de les polítiques socials entorn del suport familiar. Com s’estableix en l’article 39 de la Constitució Espanyola, els poders públics
han d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família així com la protecció integral dels fills.
L’educació infantil en els primers estadis vitals contribueix a la igualtat d’oportunitats; afavoreix la integració del menor potenciant el desenvolupament físic i mental. Per tant, en el suport a les famílies adquireix rellevància actuar sobre les possibles limitacions que entorpisquen
l’accés dels menors als recursos socioeducatius.
La present convocatòria té per objecte establir el procediment per a la concessió d’ajudes econòmiques per al menjador dels alumnes de 1er
cicle d’educació infantil 0-3 anys dels centres de L’Alcúdia, durant el curs escolar 2019/2020.
La concessió d’aquestes ajudes municipals per a menjador té com a finalitats principals:
a) garantir una alimentació suficient dels menors les famílies dels quals, per motius econòmics o socials, no puguen assegurar-la.
b) facilitar la conciliació familiar permetent compatibilitzar l’horari de treball de pares i mares i l’atenció als seus fills i filles durant l’horari
del menjar.
c) afavorir la participació en el menjador dels xiquets/es de nuclis familiars desestructurats i amb necessitat d’una dieta completa i equilibrada, així com d’impulsar l’adquisició d’hàbits saludables, compartint l’experiència del menjador amb altres iguals.
Encara que és cert que els motius assenyalats són de diversa índole, normalment tots ells comporten una relació bastant directa amb la situació
socioeconòmica de la família, motiu pel qual l’ajuda plantejada és bàsicament econòmica, si bé es coordina amb altres intervencions socioeducatives.
L’aprovació d’aquestes Bases serveix al propòsit d’acomplir amb les competències municipals establides en l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 2. Naturalesa jurídica i règim aplicable
1. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS- i el seu reglament de desenvolupament.
2. Les ajudes que es concedisquen ho seran en règim de concurrència no competitiva.
Article 3. Crèdit pressupostari
1. El pressupost destinat a finançar la present convocatòria ascendirà a 7.500 euros, amb càrrec a l’aplicació 32500.48000 del Pressupost de
l’Ajuntament de l’Alcúdia per a l’exercici 2020.
2. En el cas que el nombre de sol·licituds presentades que complisquen els requisits establerts en aquestes bases superara la quantia inicial de
la despesa, es destinarà addicionalment a aquesta convocatòria una quantia suficient per a atendre a tots els possibles beneficiaris, previ compliment d’allò previst en el punt següent d’aquest article.
3. En qualsevol cas, la concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de resolució
de la concessió, conforme a l’article 56.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions -RLGS-.
Article 4. Quantia de l’ajuda
L’ajuda econòmica ascendirà al 10% del total de la despesa del menjador en el curs escolar (setembre-juny).
Article 5. Destinataris de les ajudes
Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, seran conjuntament els progenitors o adoptants del xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual
figure registrat el seu naixement o adopció, sol·licitants de l’ajuda.
Si en el Llibre de Família figurara un sol progenitor o adoptant, serà aquest l’únic beneficiari. Així mateix, tindrà la condició de beneficiari el
progenitor o adoptant titular del Llibre de Família que conviu amb el fill/s que motiva/en aquesta ajuda tant en els casos de nul·litat, separació,
divorci o en els supòsits en els quals el fill/s estiguen, exclusivament, a càrrec del sol·licitant. En tot cas, es considerarà la situació de convivència en la data de sol·licitud de l’ajuda.
En els casos de progenitors menors d’edat no emancipats, el sol·licitant/beneficiari serà el tutor d’aquest; no obstant això, la titularitat del
llibre de família serà la del progenitor, en el qual es registra el naixement objecte de subvenció, i a l’efecte d’ingressos es comptabilitzaran els
de la unitat familiar inscrita en aquest llibre de família.
En cap cas podran ser beneficiaris els progenitors privats totalment o parcialment de la pàtria potestat dels seus fills, o la tutela dels quals haja
sigut assumida per una Institució Pública.
Article 6. Requisits dels sol·licitants
Matriculats en centres autoritzats d’Educació infantil 1er Cicle de l’Alcúdia.
Tots els membres de la unitat familiar a la qual pertanyen els sol·licitants hauran d’estar empadronats en el municipi de L’Alcúdia durant el
període objecte de l’ajuda i en el moment de sol·licitar-la.
Ser espanyol/a o estranger/a amb residència legal a Espanya.
Els estrangers residents en el municipi de L’Alcúdia podran beneficiar-se d’aquesta prestació sempre que complisquen les condicions de la
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
S’entendrà per membres de la unitat familiar, si no s’acredita el contrari, aquells que figuren en el Llibre de Família.
El beneficiari no ha d’estar incurs en alguna de les prohibicions establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS-.
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Article 7. Sol·licituds i documentació
1. La sol·licitud s’ajustarà al model que s’adjunta a les presents bases (annex I) i serà emplenada i signada pel pare, mare, tutor o persona
encarregada de la guarda i protecció del fill/a causant de l’ajuda.
Només s’admetrà una sol·licitud per menor.
2. Al costat de la sol·licitud es presentarà la següent documentació en original o còpia autèntica:
a) Còpia del DNI o NIE en vigor. Únicament en el cas d’estrangers que manquen de NIE hauran d’aportar còpia autèntica del passaport vàlidament expedit i en vigor i consignar el número en la sol·licitud.
b) Llibre de família o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar i les seues dates de naixement. Si els membres de la
unitat familiar que figuren en la sol·licitud no foren els mateixos que consten en la citada documentació, haurà de justificar-se documentalment.
c) Certificat actualitzat d’empadronament històric de la unitat familiar del beneficiari, en el qual figure el menor i en el qual conste expressament la data d’antiguitat en el municipi o, si escau autorització a l’Administració a la consulta del padró.
d) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS- (Annex II).
e) Certificat del centre amb la relació mensual de la despesa del menjador. (L’Ajuntament es reserva la potestat de sol·licitar documentació
complementaria d’algun mes)
f) Fotocòpia del número de compte bancari.
Article 8. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
1.- El termini de presentació de la sol·licituds serà de l’1 al 15 de juliol de 2020.
2.- Les sol·licituds juntament amb la restant documentació que s’indica en aquestes bases, hauran de presentar-se de forma manual en el Registre General de l’Ajuntament de L’Alcúdia en horari de 9 a 14 hores, o de forma telemàtica a través de www.lalcudia.com apartat “seu
electrònica”, sense perjudici del que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques -LPACAP-.
3.- La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria implica l’acceptació de les seues bases.
Article 9. Procediment i resolució
1.- Les sol·licituds presentades seran resoltes mitjançant Acord de la Junta de Govern Local.
2.- La Directora i/o el Coordinador de l’Escola Infantil Municipal revisaran les sol·licituds presentades i comprovaran que reuneixen els requisits assenyalats en les bases de la convocatòria; així mateix, elaboraran llista provisional d’admesos i ajudes que se’ls assignen, així com
dels exclosos. El/a Regidor Delegat/a d’Educació, dictarà resolució aprovant la llista anterior amb especificació de la causa d’exclusió, que
serà notificada als interessats, concedint-los un termini d’esmena de 10 dies conforme a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-.
Una vegada analitzades les esmenes, s’elaborarà la llista definitiva dels beneficiaris de les ajudes i l’import de les ajudes a atorgar, així com
dels exclosos que serà remesa a la Junta de Govern Local per a la seua aprovació.
3.- El termini màxim per a notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats a partir de l’endemà a la finalització del termini
de presentació de sol·licituds.
Si transcorregut aquest termini no s’haguera dictat resolució expressa, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades.
Article 10. Pagament de les ajudes concedides. Justificació de les ajudes
L’abonament de les ajudes concedides consistirà en una prestació econòmica que es formalitzarà a través del següent procediment:
L’ajuda serà entregada als beneficiaris per l’import al qual ascendisca mitjançant transferència bancària.
De conformitat amb el que es disposa en l’apartat 7 de l’article 30 de la Llei 38/2003, General de Subvencions -LGS-, per a la justificació de
les ajudes no es requerirà una altra documentació que l’acreditativa del requisit per a obtindre la condició de beneficiari prevista en l’article 6
d’aquesta convocatòria.
Article 11. Obligacions dels beneficiaris
1. Els beneficiaris de les ajudes concedides tindran l’obligació de comunicar a l’Ajuntament les incidències que puguen produir-se.
2. L’obtenció fraudulenta de l’ajuda serà causa de revocació de l’ajuda concedida, estant obligats a reintegrar a l’Ajuntament les quantitats
percebudes indegudament i els interessos de demora corresponents, sense perjudici de les sancions i/o accions legals que puguen derivar-se
d’aquesta o altres convocatòries.
Article 12. Compatibilitat de les ajudes
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. En cas de no estar subvencionades en la seua totalitat s’aplicarà sobre el 10% de l’ajuda no subvencionada.
Article 13. Control
L’Ajuntament podrà realitzar les comprovacions necessàries respecte de les ajudes concedides.
En L’Alcúdia, a 16 de juny de 2020.—L’alcalde, Andreu Salom Porta.
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ANNEX I. Sol·licitud d'Ajuda Econòmica
Sr./Dª ____, amb domicili en ____, del municipi de L’Alcúdia amb DNI/NIE____, núm. de telèfon
____, i correu electrònic ____ [en nom propi] [en representació de ____], amb [DNI] [NIE] [Uns altres]
____,
EXPOSA
Que en el Butlletí Oficial de la Província núm. ____ de data ____ s'han publicat les Bases
Reguladores i Convocatòria relativa a Concessió d'Ajudes Econòmiques per a menjador 1er cicle d’educació
infantil 0-3 anys dels centres de L’Alcúdia.
Que es troba interessat/a a obtindre les ajudes oferides per l'Ajuntament de L’Alcúdia.
Que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria.
Que acompanya a la present sol·licitud la següent documentació:
a) Còpia del DNI o NIE en vigor.
b) Llibre de família o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar i les
seues dates de naixement.
c) Certificat actualitzat d'empadronament històric de la unitat familiar del beneficiari, en el qual
figure el menor i en el qual conste expressament la data d'antiguitat en el municipi o, si escau
autorització a l'Administració a la consulta del padró.
d) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS- (Annex II).
e) Certificat del centre amb la relació mensual de la despesa del menjador. (L’Ajuntament es
reserva la potestat de sol·licitar documentació complementaria d’algun mes)
f) Fotocòpia del número de compte bancari.
Que a la vista de quant antecedeix, SOL·LICITA:
Se li concedisca ajuda econòmica per a menjador per import corresponent al 10% del total de la
despesa del menjador que acredita.
En ____, a ____ de ____ de ____.
El/la sol·licitant
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ANNEX II. Declaració Responsable de no estar incurs en cap dels supòsits establerts en l'art. 13.2 de la
Llei General de Subvencions
Sr./Dª____, amb DNI/NIE ____als efectes establits en l'article 13.2de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions -LGS-,
DECLARE no estar incurs/a en cap de les següents circumstàncies:
a) Haver sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d'obtindre subvencions o ajudes públiques.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarats insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni,
estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
Concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del
concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que
ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30
de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractarse de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, en els termes establits en la mateixa o en la normativa autonòmica que regule aquestes
matèries.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine reglamentàriament.
f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que reglamentàriament es determinen.
h) Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre
subvencions conforme a aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
En ____, a ____ de ____ de ____.

El/la declarant____ »
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Ajuntament de l’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre aprovació
definitiva de la modificació de les bases reguladores de
les ajudes econòmiques per al menjador dels alumnes de
1er cicle d’Educació Infantil (0-3 anys).
Anuncio del Ayuntamiento de l’Alcúdia sobre aprobación
definitiva de la modificación de las bases reguladoras de
las ayudas económicas para el comedor de los alumnos
de 1º ciclo de Educación Infantil (0-3 años).
ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari
provisional de l’Ajuntament de l’Alcúdia, de 30 de març de 2021,
sobre l’aprovació de la modificació de les bases reguladores de
les ajudes econòmiques per al menjador dels alumnes de 1er cicle
d’educació infantil (0-3 anys), el text íntegre de la qual es fa públic
en compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
«Article 12. Compatibilitat de les ajudes
Les ajudes regulades per a la present convocatòria seran incompatibles amb altres de la mateixa finalitat, sempre i quan estiguen
subvencionades en la seua totalitat per Serveis Socials. En cas de no
estar subvencionades en la seua totalitat s’aplicarà sobre el percentatge que determine la convocatòria. Si el percentatge fora igual o
superior al 30% la quantia es determinaria en funció de la renda, en
tot cas el percentatge mínim a rebre serà sempre d’un 20%.»
L’Alcúdia, a 27 de maig de 2021.—L’alcalde, Andreu Salom Porta.
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de l’Alcúdia, de
30 de marzo de 2021, sobre la aprobación de la modificación de
las bases reguladoras de las ayudas económicas para el comedor
de los alumnos de 1º ciclo de educación infantil (0-3 años), el texto
íntegro de la cual se hace público en cumplimiento de los artículos
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
«Artículo 12. Compatibilidad de las ayudas
Las ayudas reguladas para la presente convocatoria serán incompatibles con otros de la misma finalidad, siempre y cuando estén
subvencionadas en su totalidad por Servicios Sociales. En caso de no
estar subvencionadas en su totalidad se aplicará sobre el porcentaje
que determino la convocatoria. Si el porcentaje fuera igual o superior
al 30% la cuantía se determinaría en función de la renta, en todo caso
el porcentaje mínimo a recibir será siempre de un 20%.»
L’Alcúdia, a 27 de mayo de 2021.—El alcalde, Andreu Salom
Porta.
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