SEBASTIÀ CRESPO PONS, com a Secretari de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió celebrada amb caràcter ordinari i telemàticament,
el dia 15 de juny del 2021, va prendre el següent acord:
10é.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DIRECTES PER AL MENJADOR
DIRIGIDES A L’ALUMNAT DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) CURS 2020-2021
(M.1.2.3/2021/2)
“ANTECEDENTS DE FET I DRET
Atesa la Providència de la Regidoria d’Educació d’inici de l’expedient de 09 de juny de 2021.
Atenent a les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes aprovades per l’Acord Plenari de 28 de
gener de 2020, i publicades definitivament al BOP de València núm. 123 de 26 de juny de 2020 necessàries
d’acord a l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. I la seua posterior
modificació per l’Acord plenari de 30 de març de 2021 i la seua posterior publicació definitiva al BOP núm.
107 de 7 de juny de 2021.
Atesa a la situació de crisis sanitària provocada per la COVID-19 que va causar la declaració d’estat
d’alarma regulat en el Reial Decreto 463/2020 i les seus successives pròrrogues, des del 14 de març fins al 21
de juny de 2020 provocant una crisi econòmica i social per a moltes famílies a l’Alcúdia.
Vista l’evolució de la pandèmia de la Covid-19, i posterior increment altra vegada de contagis per
damunt dels indicadors òptims establerts per les autoritats sanitàries, provocà que se va tornar a declarar
l’estat d’alarma regulat en el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, per contenir la propagació
d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, i ha finalitzat el 9 de maig de 2021, dificultant així la recuperació
econòmica i social, que provoca una situació insostenible per a moltes famílies.
Atès que la Conselleria d’Educació ha aprovat que l’Ajuntament de l’Alcúdia tinga 8 aules al Centre
però de titularitat privada.
Atenent que aquestes ajudes econòmiques van encaminades a millorar la conciliació familiar i
professional, i que actualment no hi ha cap institució pública supramunicipal que convoquen subvencions
destinades a pal·liar les despeses que suporten les famílies en el menjador del Centres d’Educació Infantil (03 anys).
Per tant, l’Ajuntament de l’Alcúdia 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”, i vist que l’Ajuntament té competència segon els articles: 4.1 a), 26.3 e), art. 25.2 e)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de Bases Locals “Avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social”, ha decidit incrementar la quantia
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d’Educació Infantil (0-3 anys) de titularitat municipal, i existeix altres dos centres de la mateixa categoria

mínima subvencionada en un 20% del total de la despesa del menjador per alumne per a la convocatòria del
curs escolar 2020-2021 (setembre-juny), segons l’article 12 de les bases modificades.
Atenent els antecedents anteriors i en virtut de l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions: “Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: c) Amb caràcter
excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmiques o
humanitàries, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria”. Per tant, i en virtut de
l’art. 2.2 de les bases reguladores de la convocatòria, aquestes ho seran en règim de concessió directa.
Atès que el departament d'Intervenció ha realitzat la retenció de crèdit per import de 14.000€ en la
partida 32500_48000 “anomenada Atenció Benèfiques Educació Menjador” del Pressupost de 2021 de data de
08 de juny de 2021. I per tant, existeix crèdit suficient.
Atès l’informe jurídic de secretaria de 10 de juny de 2021 informant del procediment a seguir.
Atès el Decret d'Alcaldia 1365/2020 del 28 d'agost de 2020 publicat al BOP núm. 171 de 04 de
setembre de 2020, es delega per part de l'Alcalde en la Junta de Govern Local les competències en matèria
de concessió de subvencions.
Per tot l'anteriorment exposat, l'art. 21.1 c) i art. 23 de la Llei 7/1985, 2 d'abril, Reguladora de Bases
del Règim Local, els membres presents de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les AJUDES ECONÒMIQUES DIRECTES PER AL MENJADOR
DIRIGIDES A L’ALUMNAT DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) CURS 2020-2021 EN CENTRES
OFICIALS UBICATS A L’ALCÚDIA, de conformitat amb el següent text:
«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

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 dificulten l’accés dels menors als recursos
socioeducatius. Que especialment, en aquest curs escolar 2020-2021 marcat per la pandèmia provocada per
la Covid-19 on ha provocat una crisi econòmica i social per a moltes famílies de l’Alcúdia és més necessària
que mai.
La present convocatòria té per objecte establir el procediment per a la concessió d’ajudes econòmiques per
al menjador als alumnes de 1º cicle d’educació infantil 0-3 anys dels centres de l’Alcúdia, durant el curs
escolar 2020/2021. Actualment hi ha 2 centres oficials de titularitat privada i un públic de titularitat
municipal.
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jurídica de la família així com la protecció integral dels fills.

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.
Un dels altres objectius d’aquestes ajudes econòmiques van encaminades a millorar la conciliació familiar i
professional, i que actualment no hi ha cap institució pública supramunicipal que convoquen subvencions
destinades a pal·liar les despeses que suporten les famílies en el menjador del Centres d’Educació Infantil (03 anys).
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 concessió directa, en virtut de l’art. 22.2 c) de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: “Podran concedir-se de forma directa les
següents subvencions: c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acrediten raons
d’interès públic, social, econòmiques o humanitàries, o altres degudament justificades que dificulten la seua
convocatòria”. Per tant, davant les raons exposades a l’article 1 de la present convocatòria, queda

ARTICLE 3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
Atès l'informe de la Intervenció de fons de l'Ajuntament de l'Alcúdia, en el que indica que a la partida
32500.48000 (Atenció Benèfiques Educació Menjador) del Pressupost Municipal del 2021, existeix consignació
adequada i suficient per fer front a la despesa exposada a la convocatòria per import màxim de 14.000,00
euros, i essent el Pressupost Municipal 2021 de 10.094.799,36 euros (DEU MILIONS NORANTA QUATRE MIL SETCENTS NORANTA NOU EUROS AMB TRENTA SIS CÈNTIMS), dels que són recursos ordinaris 10.094.795,36€, (DEU
MILIONS NORANTA QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA CINC EUROS AMB TRENTA SIS CÈNTIMS), essent el 10 per
cent dels mateixos 1.009.479,53 € (UN MILIÓ NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA NOU EUROS AMB CINQUANTA
TRES CÈNTIMS), és procedent i possible aquesta proposta d'aprovació corresponent la mateixa a l’Alcaldia.
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acreditada aquesta forma de concessió, sense perjudici de la obligatorietat de la seua publicitat.

ARTICLE 4. QUANTIA DE L’AJUDA I VALORACIÓ
L’ajuda econòmica ascendirà al 20% del total de la despesa del menjador en el curs escolar (setembre-juny)
del curs 2020-2021 acreditada mitjançant certificat del centre educatiu on indique la despesa per alumne.
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 establida en l’article, se prorratejarà la quantia
subvencionada corresponent a cada alumne entre el crèdit disponible.
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 5. DESTINATARIS DE LES AJUDES
5.1 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.
5.2 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.
5.2 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.
5.3 En cap cas podran ser beneficiaris els progenitors privats totalment o parcialment de la pàtria potestat

ARTICLE 6. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
6.1 Matriculats en centres autoritzats d’Educació infantil 1er Cicle de l’Alcúdia.
6.2 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.
6.2 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.
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dels seus fills, o la tutela dels quals haja sigut assumida per una Institució Pública.

6.3 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-. Entre les que destaquen:
1. Que el sol•licitant es trobe al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Així com no ser deutor de la Hisenda Municipal.
2. Que el sol•licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per qualsevol altra administració pública per
accedir a noves ajudes.
3. Que el sol•licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expedient d'inhabilitació per accedir a
aquestes ajudes.
ARTICLE 7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
7.1. 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.
7.2. Al costat de la sol·licitud (Model disponible a la web o instàncies municipals) 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
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- (Model disponible a la web o instàncies municipals).
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) Certificat del número de compte bancari o Fitxa de Manteniment de Tercers o Còpia de la llibreta
bancària. El titular del banc ha de ser el sol·licitant, es a dir pare, mare o titular de l’alumne.
g) Model de representació, en el seu cas, quan el sol·licitant estiga incapacitat o es contemplen els casos de
l’art. 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. La representació podrà
acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.
Requerirà també la fotocòpia del DNI representant.
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menor i en el qual conste expressament la data d’antiguitat en el municipi o, si escau autorització a

ARTICLE 8. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
8.1.- El termini de presentació de la sol·licituds serà de l’1 al 15 de juliol de 2020.
8.2.- 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-.
8.3.- La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria implica l’acceptació de les seues bases.
ARTICLE 9. PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ
9.1.- La Directora i/o el Coordinador de l’Escola Infantil Municipal amb la col·laboració del Departament
d’Intervenció 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/a Delegat/a d’Educació, dictarà resolució provisional 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-, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per
desistit de la seua sol•licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 68
de la Llei 39/2015, de 26 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
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.
9.2.- 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 Llei
de juliol, per el que s’aprova el Reglament.
9.3.- 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 - MITJANS DE PUBLICACIÓ I NOTIFICACIÓ.
Sense perjudici dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú,
la convocatòria, instàncies, actes resolutoris de la subvenció i tota la informació d’aquesta convocatòria es
publicaran en el tauler d'edictes municipal i en la pàgina web municipal www.lalcudia.com.
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38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, així com articles 63 i 64 del Reial Decret 887/2006, de 21

ARTICLE 11- BASES REGULADORES
Les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes aprovades per l’Acord Plenari de 28 de gener de 2020, i
publicades definitivament al BOP de València núm. 123 de 26 de juny de 2020 necessàries d’acord a l’article
17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. I la seua posterior modificació per
l’Acord plenari de 30 de març de 2021 i la seua posterior publicació definitiva al BOP núm. 107 de 7 de juny
de 2021.
ARTICLE 12- OBJECTE SUBVENCIONABLE I JUSTIFICACIÓ
Solament és subvencionable la despesa de menjador d’alumnes de 0-3 anys del període escolar (setembrejuny) del curs 2020-2021 i deurà estar abonada a la data de la sol·licitud. El pagament s’acreditarà
mitjançant Certificat del centre amb la relació mensual de la despesa del menjador on figuren l’estat del
pagament per alumne. (L’Ajuntament es reserva la potestat de sol·licitar documentació complementaria
d’algun mes).
ARTICLE 13- RECURSOS
Contra la resolució que resolga el procediment, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la notificació o alternativament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol.»
SEGON.- Que es donen publicitat de la convocatòria en la pàgina web municipal i en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament.
TERCER.- Aprovar la despesa de 14.000,00 € a càrrec de l'aplicació pressupostaria 32500_48000
“anomenada Atenció Benèfiques Educació Menjador” del pressupost municipal 2021.
QUART.- Que Intervenció publiquen la convocatòria en els termes de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. Consisteix en registrar la informació a incloure en la Base de dades
convocatòria, l'extracte i les seues dades estructurades.
Després de registrar la informació, la BDNS posarà l'extracte de la convocatòria a la disposició del
BOP per a la seua publicació. En la publicació de l'extracte haurà de contindre el codi d'identificació que haja
assignat la BDNS a la convocatòria.”
I, perquè conste, als efectes oportuns, per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde-President, Andreu
Salom Porta, i amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), emet
el present certificat, a l’Alcúdia, a la data de la signatura electrònica.
Document signat electrònicament al marge.
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Nacional de Subvencions pels mitjans electrònics que aquesta proporcionen, acompanyat del text de la

