Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de la present convocatòria regir el procediment de concessió de
subvencions per al 2019- 2020, per a l'atenció a les famílies amb menors de
tres anys que per les seues circumstàncies personals, familiars, econòmiques i
socials, precisen d'ajuda per a les despeses derivades de l'atenció del menor en
centres d'educació infantil, preferentment per a la prevenció de situacions
d'exclusió social.
La subvenció comprèn les despeses mensuals derivades de l'assistència al
centre d'educació infantil de 0 a 3 anys en el municipi d'Albalat dels Sorells o
pròxim al mateix o del lloc de treball, no estenent-se a mensualitats anteriors al
curs 2019-2020, ni a despeses de matrícula o reserva en aquestes.
Segona.- QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de
6.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.48006 dels
pressupostos municipals de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells per a l'any 2019
podent ampliar-se aquesta prèvia tramitació de modificació pressupostària, si
així es considerara oportú.
Tercera.- CONDICIONS
SUBVENCIONS

I

FINALITAT

DE

LA

CONCESSIÓ

DE

LES

L'objecte de la concessió d'aquestes subvencions és afavorir el
desenvolupament harmònic i el suport a l'estabilitat de l'estructura familiar per
mitjà de l'atenció integral als xiquets i xiquetes menors de tres anys en centres
d'educació
infantil.
La finalitat d'aquestes subvencions és el suport a famílies els progenitors de les
quals, exercisquen una activitat laboral, es troben en període de formació per a
accedir a una ocupació i/o cerca d'ocupació i tinguen especials dificultats de
caràcter econòmic o soci-familiar (famílies nombroses, famílies a càrrec de
menors per part múltiple o discapacitat, famílies educadores) i altres situacions
familiars que es valore la pertinència d'aquest suport familiar.
Aquesta subvenció és per a ajudar les famílies més desfavorides a sufragar les
despeses d'ensenyament (mínim de 4 hores d'assistència diària) en el primer
cicle d'educació infantil (0-3 anys) a les escoles infantils no sostingudes
totalment amb fons públics en aqueix nivell educatiu, sobre la base dels
principis d'universalitat educativa, solidaritat i igualtat soci- econòmica, llibertat
d'ensenyament i elecció de centre, conciliació de la vida familiar i laboral, i
complementarietat a les capacitats de l'escola pública.
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CONVOCATÒRIA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A FAMÍLIES AMB
MENORS DE 3 ANYS PER A les DESPESES DERIVADES DE L'ATENCIÓ DEL
MENOR EN CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL

Les subvencions escolars queden integrades en el conjunt d'accions de
compensació soci-educatives posades en marxa per l'Ajuntament d'Albalat dels
Sorells.

Quarta.- REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ I FORMA
D'ACREDITAR-LOS.
Podran sol·licitar aquestes ajudes, aquelles famílies que complisquen amb els
següents requisits:
• Tant el xiquet/a com el pare i la mare, o els tutors legals, requeriran estar
empadronats/as en el municipi d'Albalat dels Sorells amb una antiguitat mínima
d'un any i hauran de mantindre l'empadronament durant tot el període que
siguen beneficiaris de l'ajuda escolar; excepte casos de necessitat social urgent,
degudament acreditats i valorats pel departament municipal de serveis socials,
així com les persones en tràmit d'adopció nacional o internacional. En cas de
separació o divorci aquest requisit només li serà exigible al pare o a la mare que
tinguera la custòdia. Si la falta d'empadronament del xiquet/a obeïra al retard
en la recepció de la informació a remetre a l'Ajuntament per altres poders
públics, bastarà l'empadronament dels pares, o tutors, havent-se de produir
l'empadronament del xiquet/a.

• Tindre al seu càrrec xiquets/as de 0 a 3 anys d'edat, que convisquen amb la
persona sol·licitant i no es troben en l'edat prevista per a assistir a educació
Infantil de segon cicle.
• Que els xiquets/as assistisquen a centres d'educació infantil existents a la
província de València.
• Les persones beneficiàries de les presents subvencions, sense perjudici de les
obligacions genèriques derivades de les lleis de procediment administratiu i de
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions
hauran de complir les següents obligacions:
a) Aportar la documentació sol·licitada i sotmetre's a quantes actuacions de
control li siguen sol·licitades.
b) Comunicar en el termini de 15 dies naturals la variació de qualsevol de les
circumstàncies al·legades que pogueren donar lloc a la modificació, suspensió o
extinció de la prestació reconeguda.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció a efectuar
per l'òrgan autoritzat i pels responsables dels serveis promotors de la
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• Trobar-se, un o tots dos dels progenitors, titulars de la pàtria potestat, guarda,
tutela o custòdia del menor, treballant per compte propi o alié, en període de
formació per a l'ocupació i/o cerca activa d'ocupació. En cas de no trobar-se en
cap d'aquestes situacions, s'adjuntarà informe tècnic de serveis socials que
acredite la impossibilitat dels supòsits anteriors.

subvenció.
d) Comunicar a l'òrgan autoritzat, l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos
o recursos que financen les activitats subvencionades per a la mateixa finalitat.
Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega.
Cinquena.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
El procediment s'iniciarà d'ofici, mitjançant sol·licitud presentada pels
interessats. La instrucció del procediment es durà a terme pel Departaments de
Serveis Socials, els qui estudiaran les sol·licituds presentades i previ informe
tècnic emés per la Treballadora Social o si escau per l'Educadora Social, en el
qual es valoraran les sol·licituds presentades conforme al barem establit en les
presents bases reguladores.
Correspondrà a l'Òrgan instructor realitzar quantes actuacions estime
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades i
documents en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.
Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament:
a) Mecanització de les sol·licituds i obertura del corresponent expedient
administratiu.
b) Revisió de la documentació i si escau, notificació de la necessitat d'esmena.
c) Avaluació tècnica en la qual es verificarà el compliment dels requisits per a
adquirir la condició de beneficiari de l'ajuda.
d) Emissió de l'Informe proposta d'adjudicació de beques.

RESOLUCIÓ
L'Òrgan competent per a la resolució serà l'Alcaldia, de conformitat amb el que
s'estableix en la legislació de règim local vigent.

Sexta.- LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació serà de 30 dies hàbils des de la publicació de
l'extracte de la convocatòria en la *BNDSS i les sol·licituds es presentaran en el
Registre General de l'Ajuntament juntament amb tota la documentació
requerida.
Setena.-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
• Fotocòpia de D.N.I o N.I.E de la persona sol·licitant i de tots els membres de la
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e) Seguiment i justificació de l'ajuda.

unitat familiar i de convivència. Certificat col·lectiu d'empadronament.
• Fotocòpia del llibre de família i si escau:
• Fotocòpia de la demanda o sentència de separació, divorci o mesures judicials
en relació als fills extramatrimonials, i conveni regulador si escau.
• Fotocòpia del títol de família nombrosa.
• Titule de família monoparental.
• Document acreditatiu de disposar plaça en guarderia durant el curs
2019/2020.
• Renda 2018 de tots els membres de la unitat familiar, acreditativa de la
situació econòmica familiar.
• Informe de Vida Laboral actualitzat dels integrants de la unitat familiar.
• Certificat de grau de discapacitat igual o superior al 33% expedit pel Centre de
Valoració i Acreditació de certificat de dependència del pare, mare i fills. En cas
de malaltia greu, certificat acreditatiu que justifique la impossibilitat de trasllat
o cura de menors i/o certificat del grau en dependència.
• Justificant de l'empresa o centre on el sol·licitant exerceix la seua activitat
laboral o rep formació, en el qual s'indique la jornada i horari d'aquesta.

Octava.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de tres mesos, des de la presentació de la sol·licitud pels interessats. El
venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als
interessats per a entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci
administratiu.
La resolució posa fi a la via Administrativa podent interposar-se contra aquesta
recurs de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes a comptar des de la
notificació de la resolució.
Novena.-DETERMINACIÓ
CONCEDIR

DELS

IMPORTS

DE

LES

SUBVENCIONS

A

Es concediran subvencions per import màxim de 100 euros mensuals fins a un
màxim de 5 mensualitats per xiquet, atesa la puntuació obtinguda, per a
atendre les despeses d'escolarització, sent les quanties màximes
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• Justificant d'inscripció SERVEF.

subvencionables en aquesta convocatòria de 500 € per xiquet. La quantia
subvencionada a cada perceptor dependrà de la puntuació obtinguda segons
barem municipal.
L'import d'ajuda, fins a un màxim de 500 €, vindrà determinat per la puntuació
obtinguda en la baremació de les sol·licituds sent el percentatge assignat el
següent:

Puntuació

Percentatge subvencionat

15 punts o més

5 mensualitats de 100€

Entre 10 i 14 punts

4 mensualitats de 100€

Entre 5 i 9 punts

3 mensualitats de 100€

Entre 2 i 4 punts

2 mensualitats de 100€

Les ajudes objecte de les presents bases tindran com a límit el crèdit consignat
en l'aplicació pressupostària 231.48006 del pressupost municipal per a l'exercici
2019 podent ampliar-se aquesta prèvia modificació pressupostària, si així es
considerara oportú.
Les presents ajudes estan subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les
Persones Físiques, en els termes de la normativa vigent.

Aquestes subvencions són compatibles amb altres aportacions dineràries per a
la mateixa finalitat procedents d'altres Administracions Públiques o ens públics
o privats, sempre que el seu import, aïlladament o en concurrència amb
aquestes, no supere el 100% del cost de l'activitat subvencionada.
Onzena.- PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI
Seran motius per a perdre la condició de beneficiari:
• La falsedat o omissió de les dades facilitades.
• Deixar d'estar empadronats en el municipi d'Albalat dels Sorells, bé el xiquet/a
o els tutors legals, durant el període del curs escolar.
• La baixa del xiquet/a en la guarderia, o la seua no assistència, per a això es
podrà requerir informe a la Comissió del menor.
• Renúncia voluntària realitzada per la persona sol·licitant.
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Dècima.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

• Utilitzar l'ajuda escolar per a finalitats diferents dels assenyalats en aquestes
bases o per persona diferent del seu beneficiari/a.
• Quan l'Administració Municipal, en l'exercici de la seua facultat inspectora
comprovara l'existència d'error, falsedat, omissió o ocultació en la
documentació aportada per l'interessat, així com la pèrdua de qualsevol dels
requisits exigibles per a tot el període de concessió de l'ajuda.
Dotzena.- DETERMINACIÓ DE LA RENDA FAMILIAR
1- Es consideraran ingressos familiars, la totalitat dels ingressos bruts percebuts
en un període de dotze mesos anteriors a la data de la sol·licitud, de tots i
cadascun dels membres de la unitat familiar. A tals efectes, es comptabilitzaran
tots els ingressos o rendiments provinents de sous, rendes, de propietats, de
depòsits, títols, interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per
institucions públiques o privades a qualsevol dels membres de la unitat familiar,
en els termes establits per la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques.
2- A l'efecte de la present convocatòria, es consideraran com a membres
computables de la unitat familiar el sol·licitant, el seu cònjuge o persona
vinculada per anàloga relació d'afectivitat (unió de fet) sempre que no medie
separació, i els fills o menors a càrrec d'aquests sempre que convisquen en un
mateix domicili, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat del Padró
municipal.

Tretzena.- CRITERIS DE CONCESSIÓ I BAREMACIÓ
Les sol·licituds que complisquen els requisits establits en aquestes bases, es
valoraran i seleccionaran tenint en compte els següents criteris objectius de
valoració:
COMPOSICIÓ FAMILIAR

-Família monoparental

1 Punt

-Família nombrosa (en possessió del títol):
*Categoria General

1 Punt

*Categoria Especial

2 Punts

-Família acollidora

2 Punts
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3- S'entendrà que els fills formen part de la unitat familiar encara quan faça
fallida el principi de convivència per raons d'estudis. En el cas de divorci,
separació legal o de fet dels progenitors no es considerarà membre computable
aquell d'aquells que no convisca amb el sol·licitant de l'ajuda, sense perjudici
que en la renda familiar s'incloga la seua contribució econòmica.

No es computarà *monoparentalidad en els casos en què la mare, pare o tutor
legal del menor/és, mantinga una relació de convivència de parella o anàloga a
la
conjugal.
SITUACIÓ DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA (situacions acumulables):

-Família amb un membre amb diversitat funcional i/o dependència:

*Discapacitat del 33% al 64 %

1 punt

*Discapacitat igual o superior al 65%

2 punts

*Discapacitat igual o superior al 75 % amb ajuda
persones

de terceres 3 punts

*Grau I

1 punt

*Grau II

2 punts

*Grau III

3 punts

-Víctima de violència de gènere

3 punts

En cas que una persona dispose de grau de discapacitat i dependència es
valorarà la situació més favorable per a la persona.

SITUACIÓ ECONÒMICA:

RENDA PER CÀPITA (per a 2018)

(*IPREM:

537,84

mensuals

i

7.519,59

*per

14

Renda Per Càpita inferior al 0,5 IPREM (3.759,79€)

20 punts

Renda Per Càpita de famílies entre el 0,51 y el 0,75 IPREM

15 punts
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Es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33%,
els pensionistes de la Seguretat Social, que tinguen reconeguda una pensió
d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els
pensionistes de Classes Passives que tinguen reconeguda una pensió de
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat (RD
1414/2006 d'1 de desembre).

(3.759,80€ – 5.639,69€)
Renda Per Càpita superior a 0,751 IPREM e inferior o igual a 1 IPREM
(5.639,70€- 7.519,59€)

10 punts

Renda Per Càpita superior a 1,01 IPREM e inferior o igual a 1,5
IPREM(7.519,60€- 11.279,38€)

5 punts

Renda Per Càpita superior a 1,51 IPREM e inferior o igual a 2
IPREM(11.279,39€-15.039,18€ )

2 punts

Renda Per Càpita superior a 2,1 IPREM e inferior o igual a 2,5
IPREM(15.039,19€- 18.798,97€ )

1 punt

•

Es

computarà

el

*IPREM

atenent

14

pagues

anuals.

CATORZENA.- PUBLICITAT

Les subvencions concedides atenent la naturalesa de les ajudes objecte de les
presents bases, es remetrà a la publicació en el *BDNS, amb la salvaguarda que
la publicació d'aquestes dades poden ser contraris a el que s'estableix en Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig respecte a l'honor, la intimitat personal i familiar
de les persones beneficiàries d'aquestes prestacions. Així com el que estableix
la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal

1. La justificació de la subvenció es realitzarà a través de la presentació de
factura acreditativa de la despesa, emesa per les empreses prestadores del
servei de guarderia, que inclourà les següents dades:
a. Identificació del client: es correspondrà amb el representant legal del
beneficiari de la subvenció. Incorporarà el nom i cognoms, i el número del
DNI/NIE.
b. Concepte: Servei de guarderia segons siga procedent, amb indicació dels
dies facturats, i el cost total d'aquests.
2. Es presentarà factura individualitzada per cada beneficiari, pels serveis
prestats pel període en ella reflectit.
3. La justificació de la subvenció hauran de presentar-se en el Departament de
Serveis Socials en el termini màxim de 3 mesos des de la concessió.
Setzena.- RÈGIM DE PAGAMENTS
1. El pagament de l'ajuda es realitzarà una vegada s'haja justificat la subvenció
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Quinzena.- JUSTIFICACIÓ

concedida.

Dissetena.- RECURSOS

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels següents
recursos:
a. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va
dictar l'acte recorregut (llevat que es tracte d'un acte dictat per delegació en
aquest cas correspondrà la resolució a l'òrgan delegant), en el termini d'un mes,
a comptar des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació. La
interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el
contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que
es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Si transcorreguera
un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que
aquest haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de
València, en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la
desestimació presumpta.

Dihuitena.- NORMATIVA APLICABLE
1. Les presents Bases es regiran pel que es disposa en la següent normativa:
- Llei 3/2019, de 18 de febrer de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de
la Comunitat
Valenciana.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
- Bases d'execució del Pressupost Exercici 2019.
El Alcalde.
Nicolau Josep Claramunt Ruiz
En Albalat, a 22 de juliol de 2019
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b. Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de
València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la
recepció d'aquesta notificació. En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició
no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell siga
resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci
administratiu. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que
s'estime procedent.
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