
- 1 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

AyuNTAmIENTOS

02945-2017-U
ONDA

Aprovació Bases convocatòria subvenció EI programa de 0 a 3 anys curs 2017-2018

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de juny de 2017, acorda aprovar les bases següents:  
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ESCOLES I CENTRES D’EDUCACIÓ 

INFANTILS QUE REALITZEN PROGRAMES ESPORTIUS I CULTURALS PER A XIQUETS I XIQUETES DE 0 A 3 ANYS, CURS 2017-2018.
1a. Objecte. 
L’objecte de les presents Bases és regular la concessió de subvencions que l’Ajuntament d’Onda, atorgarà a les escoles i centres 

d’educació infantil de primer cicle autoritzats per la Generalitat Valenciana per a realitzar programes de foment de l’esport i de la cultura 
per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, curs 2017-2018.

En el marc d’aquestes Bases específiques l’Ajuntament d’Onda pretén promocionar programes que faciliten el desenvolupament 
físic i social, facilitant així l’adquisició d’hàbits i procediments bàsics en matèria esportiva i cultural.

2a. Crèdits pressupostaris. 
El crèdit estimat per al finançament de les subvencions previstes en aquestes Bases serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 320 

48005 del pressupost general de l’Ajuntament d’Onda, per l’import de 88.000,00 euros, distribuïts en 61.600,00 euros per a l’any 2017 i 
26.400,00 euros per a l’any 2018.

Aquesta quantitat prevista podrà ser incrementada o disminuïda amb l’acord previ de la Junta de Govern Local en funció de les dis-
ponibilitats de la partida. 

3a. Règim jurídic aplicable. 
El règim jurídic aplicable el conformen les normes següents:
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre de la Llei General de Subvencions.
b) Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el seu 

articule 189.
c) Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament General de Subvencions.
d) L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Onda, aprovada en data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP 

número 31, de 14 de març de 2006, en tot el que no s’opose a la normativa posterior de rang igual o superior que puga afectar les sub-
vencions objecte d’aquestes bases específiques.

e) Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament d’Onda per a l’exercici 2017.
4a. Destinació de la subvenció.
Les subvencions econòmiques, a les escoles i centres d’educació infantil de primer cicle autoritzats per la Generalitat Valenciana, es 

destinaran exclusivament per a subvencionar la part corresponent, del cost dels programes d’estimulació primerenca de desenvolupa-
ment físic i social facilitant així l’adquisició d’hàbits i procediments bàsics en matèria esportiva i cultural. que els centres d’Educació 
Infantil elaboren per a la consecució dels objectius de l’etapa d’Educació Infantil. Queden exclosos d’aquestes ajudes les despeses deri-
vades de les activitats extraescolars, menjador, horaris especials de qualsevol tipus, llibres, material escolar, matrícules i altres de sem-
blant condició.

Donat el caràcter finalista de la subvenció no cabrà donar-li destinació diferent de l’expressament assenyalat en aquestes Bases. La 
utilització d’aquestes subvencions per a altres objectius determinarà la seua immediata retirada i la pèrdua de la condició del centre com 
a beneficiari.

5a. Beneficiaris.
Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques dels centres d’educació infantil o escoles infantils autoritzades per la Gene-

ralitat Valenciana  que complisquen les condicions següents:
a) Ser centre d’educació infantil o escola infantil autoritzat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, de la Gene-

ralitat Valenciana i estar inscrit en la Guia de Centres de la Generalitat Valenciana. Tindre l’Impost sobre Activitats Econòmiques davall 
l’epígraf 9.3.11.

b) La seua ubicació ha d’estar al municipi d’Onda.
c) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvenciones, així com 

estar al corrent del pagament de les obligacions Tributàries amb l’Agència Tributària, l’Ajuntament d’Onda i de la Seguretat Social.
6a. Quantia de l’ajuda.
La quantia de l’ajuda serà de 550,00 euros per cadascuna de les places escolars ocupades per l’alumnat participant en els programes 

de desenvolupament d’habilitats físiques i socials  facilitant així l’adquisició d’hàbits i procediments bàsics en matèria esportiva i cultu-
ral, durant els mesos de setembre de 2017 a juliol de 2018, que es podran prorratejar a 50,00 euros per mes i xiquet/a, sempre que es 
justifique la seua participació en el programa.

L’escola infantil subvencionada, descomptarà 50,00 euros a la quota mensual que paguen el pare/mare o tutor legal per alumne/
alumna participant en els programes de foment de l’esport i la cultura, durant un màxim d’11 mesos (de setembre de 2017 a juliol de 
2018).

7a. Requisits que ha de reunir l’alumnat participant d’aquests programes i son pare/mare o tutor legal.
L’alumnat participant dels programes de desenvolupament de les habilitats físiques i socials   hauran de reunir les condicions 

següents:
a) Alumnat de 0 a 3 anys que estiguen empadronats a Onda i matriculats en un centre  d’educació infantil o escola infantil de primer 

cicle autoritzat per la Generalitat Valenciana en el municipi d’Onda.
b) Almenys, el pare, la mare o el seu representant legal, indistintament, ha d’estar empadronat/da al municipi d’Onda tres anys, a 

comptar en els darrers 5 anys, abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria en vigor i man-
tindre l’empadronament durant tot el període en el qual siga participant dels programes. Estaran exempts del compliment d’aquest 
requisit els casos de necessitat social urgent i els casos laborals degudament acreditats i valorats pel personal tècnic municipal de 
l’Ajuntament d’Onda, així com, el pare, mare o tutor legal de l’alumnat de tres anys, en tràmit d’adopció nacional o internacional o en 
programes d’acolliment familiar. 

8a. Obligacions dels Centres i Escoles Infantils beneficiàries de les ajudes. 
La persona física o la persona representant legal dels centres beneficiaris de la subvenció, sense perjudici de les obligacions genèri-

ques derivades de les lleis de procediment administratiu i de la normativa sectorial, hauran de complir les obligacions següents:
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació per part de l’Ajuntament i a les de control financer que corresponen a la Intervenció 

municipal.
b) Acreditar, amb anterioritat al cobrament de la subvenció, el compliment de les seus obligacions tributàries i front a la Seguretat 

Social.
c) Destinar la subvenció per als objectius per als quals ha sigut autoritzada.
d) Comunicar a l’Ajuntament d’Onda qualsevol resolució administrativa que incidisca o modifique anteriors autoritzacions de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, respecte del centre o escola d’educació infantil.
Circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, 

podran donar lloc a la modificació de la resolució, d’acord a l’article 17.3. l) de la Llei General de Subvencions.
e) Tots els membres del centre que intervenen en el procés guardaran la reserva deguda sobre les dades que conté la documentació 

pertinent, a fi de garantir la intimitat de les persones participants, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

f) Inserir de forma visible en els materials que utilitzen per a la difusió de les activitats subvencionades, la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Onda amb la imatge institucional, que permeta identificar l’origen de l’ajuda, en compliment del que establix l’article 18.4 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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9a. Sol·licitud i documentació.
Les sol·licituds, es presentaran amb els models que consten com a Annex I i que es podrà obtindre en el SAT i en la pàgina web de 

l’Ajuntament.
Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se de la documentació següent:
a) Certificat  o còpia de la Resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de l’autorització de l’escola infantil, on 

conste nom del centre i el seu titular, unitats autoritzades, nombre de places autoritzades i durada del curs escolar.
b) Documents que acrediten la personalitat física i jurídica de la representació legal de qui firma la sol·licitud.
c) Fitxa de manteniment de tercers on conste el codi IBAN.
d) Declaració responsable de la persona sol·licitant o de la persona representant legal del centre o escola d’educació infantil de no 

concórrer en cap de les circumstàncies que impedisquen obtindre la condició de beneficiari de subvencions públiques, establides en 
l’article 13 de la Llei General de Subvencions.

e) Projecte per al qual se sol·licita la subvenció, que constarà dels apartats següents:
-Títol i contextualització del projecte.
- Objectius.
- Metodologia.
- Activitats.
 -Cronograma del programa, amb especificació de l’horari setmanal d’un mínim de 8 hores.
 f) Certificacions en vigor de la Hisenda Estatal i de la Seguretat Social, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament d’Onda o autorització a l’Ajuntament per a gestionar aquestes certificacions.
Si els documents exigits ja estigueren en possessió de l’Ajuntament, la persona sol·licitant podrà fer ús del seu dret a no presentar-

los, fent constar la data i l’òrgan o dependència en què foren presentats o emesos d’acord a l’article 23.3 de Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, General de Subvencions i articles 13 i 53 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

A la sol·licitud podrà admetre’s la substitució de la presentació de determinats documents per una declaració responsable de la per-
sona sol·licitant. En aquest cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció s’haurà de requerir la presenta-
ció de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes a la citada declaració, en un termini no superior a 15 dies. 
(Annex III)

Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Admi-
nistratiu Comú de les Administracions Públiques i/o l’establit en aquestes Bases, es requerirà a la persona interessada, per a que d’acord 
a l’article 68 en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li 
tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes prevists en l’article 21, de l’esmentada Llei.

10a. Termini de presentació de sol·licituds i documentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies, a partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la seua convocatòria 

en el Butlletí Oficial de la Província.
D’acord a l’article 14.2.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les 

sol·licituds amb la respectiva documentació adjunta hauran de presentar-se a través dels mitjans electrònics de l’Ajuntament, en el Regis-
tre General d’Entrada  o per qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de l’esmentada Llei 39/2015.

11a. Òrgans competents.
Els òrgans competents en aquest procediment per a resoldre seran;
 - La Comissió de Valoració: Serà la Comissió Informativa Permanent de Cultura i Serveis a la Ciutadania.
- L’òrgan resolutori: Serà la Junta de Govern Local o per avocació l’alcaldia-presidència.
12a. Procediment.
El procediment per a la avaluació i resolució serà:
- Comprovar i valorar les sol·licituds presentades junt amb la documentació requerida  establida en les presents Bases.
- Comunicar als centres el llistat provisional informant-los de la comprovació i valoració efectuada, perquè en el termini de 10 dies, 

d’acord a l’article 68 de la Llei 39/2015, puguen formular les al·legacions que consideren escaients per a esmenar o aportar la documenta-
ció necessària, amb indicació que, si no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que serà dictada en els termes 
prevists en l’article 21 de l’esmentada Llei.

Examinades les al·legacions presentades, els tècnics municipals de l’Àrea emetran informe de la proposta de la valoració realitzada 
a la Comissió Informativa Permanent de Cultura i Serveis a la Ciutadania, la qual proposarà:

a) Proposta de concessió de la subvenció sol·licitada que serà igual al número de places escolars de cada centre infantil per la quan-
tia de l’ajuda estipulada en la clàusula 6a. de les presents Bases.

b) Proposta de denegació de la subvenció sol·licitada quan es comprove que, la persona o el centre d’educació infantil sol·licitant, no 
compleix els requisits establits per a ser beneficiària de la subvenció i/o quan es considere que les dades aportades són insuficients per a 
resoldre adequadament.

La Junta de Govern Local o, per avocació, l’alcaldia-presidència, a proposta de la tinenta d’alcalde delegada de l’Àrea de Serveis a la 
Ciutadania, resoldrà la concessió de la subvenció, amb l’informe previ de la Comissió Informativa Permanent de Cultura i Serveis a la 
Ciutadania.

13a. Termini de resolució i notificació. 
El termini màxim per a resoldre el procediment no podrà excedir de sis mesos des de la data de publicació de la present convoca-

tòria en el BOP. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.
La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d’acord amb el que preveu l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La notificació o publicació de la resolució s’ajustarà a 
les disposicions contingudes en l’article 42  i següents de la citada Llei.

La resolució de la concessió de la subvenció esgota la via administrativa. Contra la mencionada resolució es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Castelló de la Plana, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Juris-
dicció Contenciosa Administrativa.

Tot açò sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua notifi-
cació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

La concessió d’una subvenció, a l’empara d’aquestes Bases no comportarà cap obligació per part d’aquest  Ajuntament d’atorgar 
subvenció en exercicis posteriors.

14a. Pagament de la subvenció. 
La persona física o representant legal del centre d’educació infantil, durant la primera setmana del mes de setembre de 2017, comu-

nicarà  l’acceptació de la subvenció (Annex II) i podrà sol·licitar l’anticipació del 70% del total de la subvenció concedida, quedant pen-
dent el 30% restant, que no es podrà sol·licitar fins que no se justifique l’assistència al programa del mes de juliol. D’aquesta manera 
s’entén que podrà sol·licitar el 30 % restant, durant el mes de setembre de 2018 .

Aquests documents es presentaran pel Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Onda.
15 a. Justificació de la subvenció.
El centre d’educació subvencionat, junt a l’acceptació de la subvenció acompanyarà la fitxa de la matrícula de l’alumnat participant 

en els programes esportius i culturals, que compleix amb els requisits de la clàusula 7a. d’aquestes Bases, i les presentarà a l’Ajuntament 
degudament complimentades i signades pel centre i pel pare/mare o tutor legal.

Aquesta informació es tramitarà en cada alta o baixa que es produïsca en la matrícula del centre, al llarg del curs.
L’últim dia de cada mes, el centre d’educació infantil subvencionat, presentarà a l’Ajuntament una relació de l’assistència de 

l’alumnat matriculat participant, amb indicació del nom i cognoms de cada xiquet/xiqueta per a justificar la subvenció.
Per a rebre el 30% restant de la subvenció, serà necessari que el centres subvencionats, durant el mes de setembre de 2018, presen-

ten una memòria explicativa, subscrita per la persona física o representant legal del centre d’educació, on es declare el compliment de 
l’objecte de la subvenció concedida i que contindrà:

* Llistat de l’alumnat matriculat i participant durant el curs reflectint les altes i baixes que s’hagen produït.
* Breu descripció de les activitats desenvolupades al centre adaptades a les edats dels menors.
* Còpies del material utilitzat pel centre per a la difusió de les activitats subvencionades on conste la col·laboració de l’Ajuntament 

d’Onda
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Si l’import total de la subvenció concedida no és degudament justificada pel centre d’educació infantil, l’Ajuntament minorara 
aquesta quantia i, en el seu cas, es podrà requerir el reintegrament de les quanties rebudes.

L’Ajuntament es reserva el dret a fer quantes comprovacions crega necessàries per a l’adequat seguiment i control financer de les 
activitats subvencionades.

16a. Circumstàncies que donen lloc al reintegrament de la subvenció.
Serà procedent el seu reintegrament i l’exigència de l’interés de demora des del moment del pagament de l’ajuda en els casos esta-

blits en el articles 37 i següents de la Llei 38/2003 i la Llei 39/2015.
17a. Publicitat. 
Les presents bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), i s’exposaran en el tauler d’anuncis i en la 

pàgina web de l’Ajuntament d’Onda <www.onda.es>.
L’Ajuntament d’Onda es reserva les facultats i quantes funcions d’inspecció i control siguen necessàries per al desenrotllament i bon 

fi de les ajudes regulades en estes Bases, d’acord amb allò que s’ha establit a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subven-
cions. 

Onda, 16 de juny de 2017. La Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a la Ciutadania. Encarna Ribes Rovira.
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