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, el
dia 14 de juny del 2022, va prendre el següent acord:
5é.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES ECONÒMIQUES PER AL MENJADOR
DIRIGIDES A L’ALUMNAT DE PRIMER CICLE (DE 0 A 3 ANYS) PER AL CURS 2021-2022
(M.1.2.3/2022/5)
ANTECEDENTS DE FET I DRET

Atesa la Providència de la Regidoria d’Educació d’inici de l’expedient de 08 de juny de
2022.
Atés a l’ordenança municipal general de subvencions i premis de l’Alcúdia aprovat pel ple
el 22 de febrer de 2022, i publicada al BOP de València núm. 77 de 25 d’abril de 2022 necessària
d’acord a l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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. 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.

Atés que la Conselleria d’Educació ha aprovat que l’Ajuntament de l’Alcúdia tinga 8 aules al
Centre d’Educació Infantil (0-3 anys) de titularitat municipal, i existeix altres dos centres de la mateixa
categoria però de titularitat privada.
Atés que 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, 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 2021-2022 marcat
per la pandèmia provocada per la Covid-19 i la guerra contra Ucraïna ha provocat una crisi
econòmica i social per a moltes famílies de l’Alcúdia és més necessària que mai.
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L’Ajuntament de l’Alcúdia i la Regidoria d’Educació, seguint amb el seu compromís amb
l’educació, tal i com estableix l’art. 27 de la Constitució Espanyola (CE) i en compliment amb l’article
39 de la CE “Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família”, té
la intenció de realitzar la convocatòria d’ajudes econòmiques , en concurrència competitiva, per al
menjador dirigides a l’alumnat empadronat a l’Alcúdia de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
curs 2021-2022 en centres oficials ubicats a l’Alcúdia.

Atés que 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 convoque subvencions destinades a pal·liar les despeses que suporten les
famílies en el menjador del Centres d’Educació Infantil (0-3 anys).
Per tant, L’Ajuntament de l’Alcúdia per aconseguir els objectius anteriors i seguint amb l’article
9.2 de la Constitució Espanyola, ha decidit incrementar la quantia mínima subvencionada del
20% al 25% del total de la despesa del menjador per alumne per a la convocatòria del curs
escolar 2021-2022 (setembre-juny), segons l’article 12 de les bases específiques modificades,
sempre i quant condicionat a la partida pressupostària.
Atés l’informe jurídic de Secretaria, emés el 12/05/2022, pel qual s’informa que l’entitat local
no té competències per a la tramitació de la subvenció citada per ser una competència impròpia, per
tant, s’informa de manera desfavorable mentre no es complisca en l’article 7.4 de la Llei de Bases
de Règim Local.
Atés el punt anterior i amb la finalitat d’iniciar el procediment de petició d’informes per a
l’exercici per part de les entitats locals de competències diferents de les pròpies o delegades, el
passat 02/06/2022 es va enviar la Resolució d’Alcaldia núm. 1179/2022 a la Direcció General
d’Administració Local, acompanyada tant de l’Informe de la Intervenció Municipal, en el que
s’analitza el cost de la competència, la liquidació de l’exercici 2021 amb compliment de les regles
fiscals, informe trimestral sobre el compliment de les regles fiscals i últim informe de PMP, així com
de l’informe de secretaria i la memòria justificativa del projecte.
Atés que el departament d'Intervenció ha realitzat la retenció de crèdit per import de 15.000€
en la partida 32500_48000 “anomenada Atenció Benèfiques Educació Menjador” del Pressupost de
2022 de data de 08 de juny de 2022. I per tant, existeix crèdit suficient.
Atés l’informe jurídic desfavorable de secretaria de 09 de juny de 2021 informant del
procediment a seguir.

Atés que disposa l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
el procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria aprovada per
l’òrgan competent.
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), f) 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 aproven per
unanimitat el següent:
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Atés l’informe favorable de fase de fiscalització prèvia fase AD emés el 08/06/2022.

ACORD
PRIMER.- APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS, PER CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES PER AL MENJADOR
DIRIGIDES A L’ALUMNAT DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) CURS
2021-2022 EN CENTRES OFICIALS UBICATS A L’ALCÚDIA, de conformitat amb el text que figura
en l’annex A.
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 15.000,00 € a càrrec de l'aplicació pressupostaria
32500_48000 “anomenada Atenció Benèfiques Educació Menjador” del pressupost municipal 2022.
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 Nacional de Subvencions pels mitjans electrònics que aquesta proporcionen, acompanyat
del text de la 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

Document signat electrònicament al marge.
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Entitats Locals (ROF), emet el present certificat, a l’Alcúdia, a la data de la signatura electrònica.

ANNEX A
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS, PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES PER AL MENJADOR DIRIGIDES A
L’ALUMNAT DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) CURS 2021-2022
EN CENTRES OFICIALS UBICATS A L’ALCÚDIA.
ARTICLE 1. OBJECTE I FINALITAT 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
dificulten l’accés dels menors als recursos socioeducatius. Que especialment, en aquest
curs escolar 2021-2022 marcat per la pandèmia provocada per la Covid-19 i la guerra contra
Ucraïna ha provocat una crisi econòmica i social a moltes famílies de l’Alcúdia. és més
necessària que mai.

La concessió d’aquestes ajudes municipals per a menjador té com a finalitats principals:
a) Garantir una alimentació suficient dels menors a 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
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La present convocatòria té per objecte establir el procediment per a la concessió
d’ajudes econòmiques, en concurrència competitiva, per al menjador als alumnes de
1r cicle d’educació infantil 0-3 anys dels centres de L’Alcúdia, durant el curs escolar
2021/2022. Actualment, hi han 2 centres oficials, uno de titularitat privada i un altre
públic, de titularitat municipal.

pel qual l’ajuda plantejada és bàsicament econòmica, si bé es coordina amb altres
intervencions socioeducatives.
Un dels altres objectius d’aquestes ajudes econòmiques és 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
dels Centres d’Educació Infantil (0-3 anys).
ARTICLE 2. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM APLICABLE

•

El que es disposa en la present convocatòria.

•

L'ordenança municipal general de subvencions i premis de l'Alcúdia aprovat pel ple
el 22 de febrer de 2022, i publicades al BOP de València n. º 77 de 25 d'abril de 2022.

•

Supletòriament i en tot el que no es contradiga en les dues normes anteriors i no
estiga regulat en aquelles, les bases reguladores específiques 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. 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.

•

Les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de l'Alcúdia.

•

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•

El Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol

•

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, així com la resta de l'ordenament jurídic aplicable.

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règimen Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règimen
Jurídic de les Entitats Locals.
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2.1 Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció, tal i com estableix la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions-LGS- i el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa el seu reglament de desenvolupament.
2.2 Les ajudes que es concedisquen ho seran pel procediment ordinari en règim de
concurrència competitiva, en virtut de l’art. 22.1 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i es regularan per:

ARTICLE 3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
Atés 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 2022, existeix consignació adequada i suficient per fer front a la despesa exposada a
la convocatòria per import màxim de 15.000,00 euros, i essent el Pressupost Municipal
2021 de 13.039.150,00 euros (TRETZE MILIONS TRENTA NOU MIL CENT
CINQUANTA EUROS), dels que són recursos ordinaris 10.386.899,67 euros (DEU
MILIONS TRES-CENTS VUITANTA SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA NOU EUROS
AMB SEIXANTA SET CÈNTIMS), essent el 10 per cent dels mateixos 1.038.689,96
€(UN MILIÓ TRENTA VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA NOU EUROS AMB NORANTA
SIS CÈNTIMS), és procedent i possible aquesta proposta d'aprovació corresponent la
mateixa a l’Alcaldia.
Amb caràcter excepcional i degudament motivat, l'òrgan competent es reserva segons els
supòsits de l'art. 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/20203, de 17 de novembre, General de Subvencions, la possibilitat de fixar, a
més de la quantitat total màxima dins dels crèdits disponibles, una quantitat addicional,
l'aplicació de la qual a la concessió de les subvencions no requereix una nova convocatòria.
L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada en la declaració de disponibilitat
del crèdit a conseqüència de les circumstàncies assenyalades en l'article anteriorment
anomenat i, en el seu cas, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que
procedisca, en un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.
ARTICLE 4. QUANTIA DE L’AJUDA I VALORACIÓ

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-.
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L’ajuda econòmica ascendirà al 25% del total de la despesa del menjador en el curs escolar
(setembre-juny) del curs 2021-2022 acreditada mitjançant certificat del centre educatiu on
indique la despesa per alumne.

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

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.
6.3 S’entendrà per membres de la unitat familiar, si no s’acredita el contrari, aquells que
figuren en el Llibre de Família.
6.4 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:
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6.2 Que un dels progenitors (pare/mare/tutor/a) juntament amb el fill/a escolaritzat en
primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) 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. És a dir, des
de l’1 de setembre de 2021 fins al moment de sol·licitar-la que s’estableix a l’article 8.

6.4.1 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.
6.4.2 Que el sol•licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per qualsevol altra
administració pública per accedir a noves ajudes.
6.4.3 Que el sol•licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expedient
d'inhabilitació per accedir a aquestes ajudes.
El punt 6.4 serà acreditat pel sol·licitant mitjançant declaració responsable, sense
perjudici de l’Administració de realitzar les oportunes comprovacions o exigir a
l’interessat la documentació acreditativa, tal i com estableix l’article 69 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
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.

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 justificarse 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.
No cal aportar-lo si vostè no indica oposició expressa perquè l’Administració puga
consultar les dades obrant al padró municipal.
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). Model Annex III
e) Certificat del centre amb la relació mensual de la despesa del menjador. No cal aportar- lo
si vostè no indica oposició expressa perquè l’Administració puga consultar les dades
obrant al padró municipal.
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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:

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, és a dir pare, mare o titular de
l’alumne. Model Annex II
g) En el seu cas, sentencia judicial o conveni regulador en cas de sol·licitants menors
d’edat de progenitors separats o divorciats.
h) 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. Model Annex IV
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions públiques, els documents indicats en les lletres a), b), f) i h)
podran no ser aportats pels sol·licitants si indica en la sol·licitud que ja els ha presentat en
l’Ajuntament de l’Alcúdia anteriorment i que no han sigut modificats i no indica oposició expressa perquè l’Administració puga consultar les dades obrant al padró municipal.

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 20 de juliol de 2022.

8.3.- La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria implica l’acceptació de les seues
bases.
ARTICLE 9. ÒRGAN INSTRUCTOR, PROCEDIMENT AVALUADOR I RESOLUCIÓ
9.1.- La competència d'instrucció dels expedients de sol·licitud correspondrà a la
Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de l'Alcúdia, la qual realitzarà d'ofici quantes
actuacions estime necessàries per a l'avaluació de les sol·licituds i comprovació de les
dades que serà assistit pels empleats públics del consistori que indica al punt següent.
S’emetrà resolució provisional en la qual es concrete el resultat de l'avaluació.
9.2.- La Direcció i/o el/la Coordinador/a de l’Escola Infantil Municipal amb la col·laboració
del Departament d’Intervenció revisaran les sol·licituds presentades i comprovaran que
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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” en el tràmit específic habilitat, 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-.

reuneixen els requisits assenyalats en les bases de la convocatòria; així mateix, elaboraran
un informe on s’indicarà el resultat de l’avaluació i un llistat provisional d’admesos i la
proposta econòmica que se’ls assignen, així com dels exclosos i a esmenar. El/la Regidor/a
Delegat/da d’Educació, dictarà resolució provisional aprovant la llista anterior amb
especificació de la causa d’exclusió, que serà notificada als interessats, a través d’una
publicació al tauler d’anuncis i web municipal tal i com estableix l’article 45 de la Llei
39/2015.
Una vegada publicada la resolució provisional se’ls concedirà un termini d’esmena o
al·legacions de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació 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 21 de la Llei 39/2015, de 26 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Una vegada analitzades les esmenes i al·legacions, l’òrgan instructor amb el recolzament
de la Direcció i/o el/la Coordinador/a de l’Escola Infantil Municipal amb la col·laboració del
Departament d’Intervenció, elaborarà un informe on constarà el resultat sobre l’avaluació de
manera motivada i el llistat definitiu dels beneficiaris de les ajudes, l’import de les ajudes a
atorgar, així com dels exclosos i desistits. Aquest informe serà remès a l’òrgan competent
per a la seua aprovació definitiva.

9.4.- La Resolució d’aquest procediment de concessió de subvencions queda condicionat
a l’emissió de l’informe de la Generalitat Valenciana per a l’exercici per part de les entitats
locals de competències diferents de les pròpies o delegades. La proposta de resolució
provisional no crea cap dret en favor del beneficiari proposat, front a l’Administració, mentres
no s’haja notificat la resolució de la concessió, tal i com estableix a l’article 24.6de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
9.5.- 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.

La present convocatòria, així com la resta d'informació d’interès general relacionada
amb el procediment, es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina
web de l'Ajuntament de l'Alcúdia (www.lalcudia.com).
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9.3.- 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 38/2003, 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.

A l'efecte de notificacions als interessats es realitzarà a través de la publicació en el
tauler d'anuncis de l'Alcúdia en la data i hora publicats, regulat en l'article 45 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Segons allò establert en l'article 23 de la Llei General de Subvencions, es publicaran en
la BDNS i un extracte de les mateixes s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província
de València. La publicació de les convocatòries es canalitzarà a través de la BDNS
i la publicació del seu extracte en el Butlletí Oficial obrirà el termini de presentació de
sol·licituds.
La resolució serà publicada en la BDNS abans que finalitze el mes següent al de la seua
producció segons l'art.5 RD 130/2019, de 8 de març, i s'utilitzaran altres mitjans que
asseguren la publicitat de les persones beneficiàries d'aquestes, com per exemple, la
seu electrònica i el Portal de Transparència.
No serà necessària la publicació de les dades de la persona beneficiària quan, en raó
de l'objecte de la subvenció, puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la
intimitat personal, i familiar de les persones físiques en virtut del qual s'estableix en la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat
Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, i haja sigut previst en la seua normativa
reguladora.

Solament és subvencionable la despesa de menjador d’alumnes de 0-3 anys del període
escolar (setembre-juny) del curs 2021-2022 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 12- PAGAMENT DE LES AJUDES CONCEDIDES
L’abonament de les ajudes concedides consistirà en una prestació econòmica que serà
entregada als beneficiaris per l’import al qual ascendisca mitjançant transferència bancària.
ARTICLE 13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
1. Els beneficiaris de les ajudes concedides tindran l’obligació de comunicar a l’Ajuntament
les incidències que puguen produir-se.
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ARTICLE 11- OBJECTE SUBVENCIONABLE I JUSTIFICACIÓ

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 14. 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, la quantia econòmica de
l’ajuda serà el resultat d’aplicar el 25% sobre la despesa de menjador no subvencionada.
ARTICLE 15. REINTEGRAMENT I CONTROL
L’Ajuntament podrà realitzar les comprovacions necessàries respecte de les ajudes
concedides per a assegurar-se que complixen amb els requisits i finalitat establides en les
bases i la present convocatòria.
El procediment de reintegrament de subvencions queda establert en títol V i el control financer
en el VI de l’ ordenança municipal general de subvencions i premis de l'Alcúdia aprovat pel
ple el 22 de febrer de 2022, i publicades al BOP de València n. º 77 de 25 d'abril de 2022.

Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer
automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de personal
d’aquest Ajuntament, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Real Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. El fitxer queda
sota la responsabilitat de l’Ajuntament de l’Alcúdia (c/ Pintor Vergara, 28,46250 l’Alcúdia).
La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades
de contractació d’aquest personal. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el
grau de protecció que estableix el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i s’adoptaran les mesures de
seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.
Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Departament d'Educació de
l’Ajuntament de l’Alcúdia o per correu electrònic ajuntament@lalcudia.com. En cas de
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ARTICLE 16. INFORMACIÓ RESPECTE DE LES DADES RECOLLIDES

consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament
de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en:
dpd@lalcudia.com.
ARTICLE 17- RECURSOS
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Contra la convocatòria i resolució definitiva 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.”

ANNEX I: SOL·LICITUD D’AJUDES ECONÒMIQUES PER AL MENJADOR PER ALS
ALUMNES DE PRIMER CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) CURS 2021/2022
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
COGNOMS I NOM PARE, MARE, TUTOR/A:
NIF DEL PARE, MARE, TUTOR/A:
COGNOMS I NOM DEL ALUMNE/A:
DOMICILI:
LOCALITAT:
TELÈFON:

PROVÍNCIA:

CP:

CORREU ELECTRÒNIC:
MODALITAT NOTIFICACIÓ:

PAPER

TELEMÀTIC

Matriculat en (indique el curs)
en
el
centre d´estudis (indique el nom)
Indicar si s’han sol·licitat altres subvencions pel mateix objecte a altres institucions: SI NO
En cas afirmatiu indicar organisme i quantitat:
Indique la despesa realitzada pel menjador en el curs 2021/22 (Setembre 2021 a Juny 2022):
€
Coneixedor/a de la convocatòria, de l'ordenança municipal general de subvencions i premis de
l'Alcúdia aprovat pel ple el 22 de febrer de 2022, i publicades al BOP de València núm. 77 de 25 d'abril
de 2022, de les bases específiques que regeixen la convocatòria d'ajudes econòmiques per al
menjador als alumnes de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), Sol·licite participar, per la qual
cosa accepte la normativa reguladora de la convocatòria i presente la documentació requerida en
la convocatòria i autoritze a l’Ajuntament a realitzar les comprovacions necessàries per a dur a
terme aquesta finalitat.
En cas de no autoritzar les comprovacions necessàries, marque ací:
L'Alcúdia,

de

de 202_

Nom i cognoms
Documentació que s'entrega:
Fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada per l'entitat bancària o certificat bancari o fotocòpia
de llibreta bancària corresponent a nom de el/la sol·licitant. Annex II. Si l’ha aportat anteriorment en aquest
Ajuntament, marque ací:
Fotocòpia del DNI/NIE de el/la sol·licitant. Si l’ha aportat anteriorment en aquest Ajuntament, marque ací:
Llibre de família o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar amb les dades
denaixement. Si l’ha aportat anteriorment en aquest Ajuntament, marque ací:
En cas de sol·licitants menors d’edat de progenitors separats o divorciats, han d’aportar la sentència judicial o
conveni regular o qualsevol altra prova admesa en dret.
Certificat del centre amb la relació de la despesa del menjador de Setembre 2021 a Juny 2022.
Annex III. Declaració responsable de estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social,
amb l'Ajuntament de l'Alcúdia, així com la resta d’obligacions recollides a la normativa vigent.
Model (Annex IV) de representació i fotocòpia DNI/NIF del representant, en el seu cas. Si l’ha aportat
anteriorment en aquest Ajuntament, marque ací:
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com
responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud d’ajuda al menjador per a alumnes de primer cicle d´infantil
(0-3 anys) del curs 2021-2022 . Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat
amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com
així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia,
també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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SIGNATURA

ANNEX II: SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE FITXA DE TERCERS

Dades pare/mare/tutor/tutora de qui presenta la sol.licitud (annex I):
COGNOMS Y NOM:
DOMICILI:
LOCALITAT:

PROVÍNCIA:

DNI/NIF:

CP:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:
MODALITAT PER LA QUAL DESITJA SER NOTIFICAT/DA:

PAPER

TELEMÀTIC

NOMBRE DEL COMPTE – IBAN:

E S

SEGELL BANCARI

de

de
L’INTERESAT / L’INTERESSADA:

IMPORTANT: LA FITXA DE TERCERS HAURÀ D’ANAR AMB EL SEGELL PER L’ENTITAT BANCÀRIA
CORRESPONENT O ACOMPANYADA D’UNA FOTOCÒPIA DE LA LLIBRETA BANCÀRIA EN LA QUAL
APAREIXCA EL NOM COMPLET i NOMBRE DE COMPTE DE L’INTERESAT/DA. AQUEST MODEL PODRÀ
SER SUBSTITUÏT PER UN CERTIFICAT BANCARI EN EL QUAL CONSTEN LES MATEIXES DADES.
- La presentació d’aquest document s’efectuarà en el departament de tresoreria.
- La domiciliació tindrà efecte des de la data d’entrada al departament de tresoreria municipal per a tots els drets
de cobrament del titular i serà vàlida per temps indefinit en tant no siga anul·lada per l’interessat/da.

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament
de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar l’alta o modificació de la fitxa de
tercers de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de
l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió
de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre
el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en:
dpd@lalcudia.com
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,

ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PARE / MARE / TUTOR/ TUTORA EN RELACIÓ
A LA SOL.LICITUD D´AJUDES PER AL MENJADOR ALS ALUMNES DE PRIMER CICLE
D´EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) CURS 2021/2022.
Nom i cognom (Pare/Mare/Tutor/a):
amb
NIF/NIF
, que viu a (localitat)
en la
direcció
telèfon contacte
, i amb l'objectiu d'obtenir una subvenció municipal destinada a ajudar amb
les despeses ocasionades al menjador a l’alumnat de 0-3 anys dels centres de l’Alcúdia del curs 2021-2022
(setembre a juny).

Atés l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú DECLARE
EXPRESSAMENT baix la meua responsabilitat la veracitat de les dades i documents adjunts a
la sol·licitud, així com de les següents circumstàncies:
PRIMERA: Que la persona o entitat la qual represente es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i de la
Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia.
SEGONA: Que

l'ajuda

concedida

no

excedeix

del

100%

del

cost

de

l'activitat

subvencionada.

TERCERA: Que l'ajuda concedida, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes percebudes públiques o privades,
no supera el cost de l'activitat subvencionada.
QUARTA: Comprometre's a comunicar a l'administració, quan siga conegut, la percepció de qualsevol altra subvenció
o ajuda per a la mateixa finalitat.
QUINTA: Compromís de sotmetre's a l'actuació de comprovació que pot emprendre l'òrgan de control intern de
l'administració.
SISENA: Declare que em trobe al corrent en el compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions.

OCTAVA: En cas de menors, els tutors legals dels quals tinguen custòdia compartida, es compta amb la conformitat de
tots ells.
NOVENA: Que els documents que no he presentat per haver-me acollit al dret de l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú, no han sigut modificats.
L’Alcúdia,

_ de

de 20

SIGNATURA

Nom i Cognoms
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals.
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a
responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda per
al menjador als alumnes de primer cicle d´educació infantil (0-3 anys) curs 2021/2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran situades als
servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals
i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades,
dirigint-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades
per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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SETENA: Així mateix declare que no em trobe incurs/a en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de
l'article 13 de la LGS (art. 26 RGLS).

ANNEX IV: ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ
Dades de la persona representada
Pare / Mare / Tutor / Tutora (1)

NIF (2)

Nom i cognoms (3)

NIF / NIE / DNI estranger (4)

Dades de la persona representant
Nom i cognoms (5)

NIF / NIE (6)

Domicili

Població

Direcció electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

Exposa i sol·licita
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la signatura d’aquest document i manifesten que:
Primer. La persona representada atorga la seua representació a la persona indicada com a representant, que accepta
la representació conferida, per a formular sol·licituds, signar actes, entaular recursos, desistir d'accions i renunciar a
drets en el seu nom, així com qualsevol actuació que es derive de:
Qualsevol expedient administratiu de lAjuntament
Qualsevol expedient administratiu de l’Àrea:
Un expedient administratiu específic: Ajudes al menjador per als alumnes de primer cicle d´educació infantil (0-3 anys)
Segon. La persona representada es compromet a comunicar a l'Ajuntament de l'Alcúdia la revocació d'aquesta
representació, en cas que aquesta es produïsca.
Tot això, a l'efecte d'acreditar la representació en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Documents adjunts

Data i signatura
Signatura de la persona representada

Data

L´Alcúdia, :

Signatura de la persona representant

de

de 202

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats
per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són
gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda al menjador per als alumnes de primer cicle d´educació
infantil (0-3 anys) curs 2021/2022. Com a usuari/a i interessat/ada, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors
de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté
podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-se a ajuntament@lalcudia.com així com el
dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part
de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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 Per a representar una entitat jurídica caldrà aportar còpia fidedigna de l'escriptura o document constitutiu de la
personalitat jurídica o entitat, i document públic del nomenament de càrrec o d'administrador vigents; en un altre cas,
document públic o privat amb signatura notarial legitimada que acredite poder suficient per a conferir l'apoderament de
què es tracte. En el cas de persones físiques fotocòpia del representant i representat.

Cod. Validación: UzY1 Rjc3 NDVB NkQ5 RDNE | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 18 de 18

(1) Pare / Mare / Tutor / Tutora.
(2) NIF de l'entitat representada. Aportar fotocòpia del document.
(3) Nom i cognoms de la persona representada. En cas que la persona representada siga una entitat, el nom i
cognoms de la persona representant de l'entitat que signa el document (ha de coincidir amb la signatura electrònica
o física d'aquest document). Aportar fotocòpia del document.
(4) NIF/NIE del representat si es tracta d'una persona física. NIF del representant de l'entitat en cas de tractar-se
d'una persona jurídica (ha de coincidir amb la signatura electrònica d'aquest document en cas d'usar un certificat
nacional). Número de document nacional d'identitat del país de residència, en cas de tractar-se d'un representat físic
de nacionalitat estrangera (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física d'aquest document en cas d'utilitzar un
certificat estranger). Aportar fotocòpia del document.
(5) Nom i cognoms de la persona física que rep la representació (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física
d'aquest document). Aportar fotocòpia del document.
(6) NIF/NIE de la persona física que rep la representació (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física d'aquest
document). Aportar fotocòpia del document.

