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Expediente: M.1.6.2/2020/2

ANUNCI 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 d’agost de 2020, ha adoptat, entre
altres, l’acord d’aprovació de les Bases següents:

BASES  ESPECÍFIQUES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE
SUBVENCIONS  ALS  CENTRES  D’EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA,  PÚBLICS  I
CONCERTATS  PER  A  FACILITAR  L’ACCÉS  DELS  MENORS  A L’ENSENYAMENT  NO
OBLIGATORI, EN L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I P2 DEL CENTRE
AUTORITZAT, PER AL CURS 2020-2021.

1a. Objecte 
L'objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per al curs escolar 2020-
2021,  que l'Ajuntament d'Onda atorgarà als  centres d’Educació Infantil  i  Primària,  públics i
concertats, ubicats en el poble d’Onda, per a facilitar l’accés dels menors a l’ensenyament no
obligatori, en l’etapa d’Educació Infantil de segon cicle i P2 del centre autoritzat, per al curs
2020-2021.

Amb aquestes  bases  específiques  l'Ajuntament  d'Onda  vol  promocionar  l’ensenyament  en
l’etapa no obligatòria d’Educació Infantil de segon cicle i P2 del centre autoritzat, que comprén
els cursos: Infantil de tres anys, de quatre anys, de cinc anys i P2 del centre autoritzat, per a
tots  els  xiquets  i  xiquetes  matriculats  al  centres  d’Educació  Infantil  i  Primària,  públics  i
concertats, ubicats al municipi d’Onda.

Aquesta convocatòria es crea per a donar continuïtat i coherència a l’etapa d’Educació Infantil
de primer cicle, respecte de la promoció en l’ensenyament no obligatori.

2a. Crèdits pressupostaris 
El crèdit estimat per al finançament de les subvencions previstes en aquestes bases anirà a
càrrec de l'aplicació pressupostària 320 48005 del vigent Pressupost general de l'Ajuntament
d'Onda, per l’import  de 26.790,00 euros,  distribuïts en 18.753,00 euros per a l’any 2020 i
8.037,00 euros per a l‘any 2021.

Aquesta quantitat prevista podrà ser incrementada o disminuïda, amb l'acord previ de la Junta de
Govern Local, en funció de les disponibilitats de la partida. 

3a. Règim jurídic aplicable
La legislació aplicable es la següent:

-Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i altres disposicions en matèria de règim local.

-Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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-El títol II del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.

-Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

-Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

-La Resolució de 9 de desembre de 2015,  de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
base de dades nacional de subvencions.

-La Resolució de 15 de juny 2020 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la
qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries en el Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques. 

-L'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada pel Ple en data 30 de
gener de 2006 i publicada en el BOP núm. 31, de data 14 de març de 2006.

-Les bases d'execució del Pressupost municipal de l'Ajuntament d'Onda per a 2020.

4a. Destinació de la subvenció
Aquesta subvenció es destinarà exclusivament  a la  compra de material  escolar  (fungible i
llibres) aprovat per cada centre educatiu per a l’etapa d’Educació Infantil  amb l’objectiu de
promocionar l’ensenyament no obligatori, en l’etapa d’Educació Infantil de segon cicle i P2 del
centre  autoritzat,  per  al  curs  2020-2021. Queda  exclosa  d’aquestes  ajudes  la  compra  de
material per a higiene i cura dels xiquets i xiquetes d’aquesta etapa.

Donat el caràcter finalista de la subvenció, no se li  podrà donar una destinació diferent de
l'assenyalada expressament en aquestes bases.  La utilització de la  subvenció per a altres
objectius determinarà la seua retirada immediata i la pèrdua de la condició del centre com a
beneficiari.

a) Ser centre d'Educació Infantil i Primària, públic o concertat, del municipi d’Onda.

b)  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 la Seguretat Social.

c) Haver presentat, en forma i en els terminis establits, la sol·licitud d’ajuda i la documentació
que es determine en aquestes bases.

6a. Quantia de l'ajuda
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La quantia de l'ajuda serà  de 30,00 euros per xiquet  o xiqueta de segon cicle d’Educació
Infantil i P2 del centre autoritzat, curs escolar 2020-2021.

En tot cas l'import màxim serà l'indicat en el punt 2 d’aquestes bases; la quantia per alumne es
reduirà en el cas que el seu número i la quantia de l'import per alumne resultaren superiors als
crèdits destinats al programa.

7a. Requisits que ha de reunir l'alumnat participant
L'alumnat participant ha d’estar matriculat en un centre d’Educació Infantil i Primària, públic o
concertat, del municipi d’Onda.

8a. Obligacions dels centres d’Educació Infantil i Primària beneficiaris de les ajudes
Els  centres  beneficiaris  de  la  subvenció,  sense  perjudici  de  les  obligacions  genèriques
derivades  de  les  lleis  de  procediment  administratiu  i  de  la  normativa  sectorial,  hauran  de
complir amb les obligacions següents:

a) Destinar la subvenció als objectius per als quals ha sigut concedida.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació per part de l’Ajuntament i de control financer
per la Intervenció municipal.

c)  Acreditar  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  davant  l'Agència  Tributària,  la
Seguretat Social i la Hisenda municipal.

d)  Comunicar  a  l'Ajuntament  d'Onda  qualsevol  resolució  administrativa  que  incidisca  o
modifique les línies escolars autoritzades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la
Generalitat  Valenciana i  el  nombre d’alumnes matriculats en cada unitat de l’etapa escolar
d’Infantil.

Aquestes circumstàncies, si modifiquen els requisits establits en les bases per a la concessió
de la subvenció, podran suposar la modificació de l’acord de la concessió de la subvenció,
segons l’article 17.3. l) de la Llei general de subvencions.

e)  Inserir  de forma visible  en els  materials  que s’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 estableixen l'article 18.4 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 13.3 de l'Ordenança general de
subvencions de l'Ajuntament d'Onda.

Per  a  donar  compliment  a  aquest  apartat,  el  centre  subvencionat  remetrà  una  circular
informativa  adreçada  als  pares  i  mares  dels/de  les  alumnes  de  P2,  P3,  P4  i  P5,  on  es
comunique  que  el  material  escolar  utilitzat  en  l’etapa  d’Infantil  està  subvencionat  per
l’Ajuntament d’Onda i s’especifique detalladament el material subvencionat.
 
9a. Sol·licitud i documentació
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Les sol·licituds, que s’obtindran en la pàgina web de l’Ajuntament d’Onda (www.onda.es), es
presentaran telemàticament accedint a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu.onda.es),
segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques. Caldrà utilitzar qualsevol dels certificats electrònics admesos per
l’Ajuntament d’Onda. 

Les sol·licituds i els models, que consten com a annex I, es podran obtindre a la pàgina web de
l’Ajuntament www.onda.es.

Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se de la documentació següent:

a) Documents que acrediten la personalitat jurídica del centre.

b)  Documents que acrediten la  personalitat  física del/de la  representant  legal  que firma la
sol·licitud en nom del centre educatiu.

c) Fitxa de manteniment de tercers on conste el codi IBAN.

d) Declaració responsable del/de la representant legal del centre d’Educació Infantil i Primària,
públic o concertat, 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)  Certificacions  en  vigor  d’estar  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  amb  l’Agència
Tributària i la Seguretat Social.

f) Certificat de no ser deutor a la Hisenda municipal o autorització a l'Ajuntament d’Onda per a
gestionar aquesta certificació.

 
g) Llistat de material curricular de l’etapa d’Infantil, certificat pel secretari/ària del centre.

h)  Llistat de l’alumnat matriculat en cada unitat de l’etapa escolar d’Infantil

Si els documents exigits ja estigueren en possessió de l'Ajuntament, la persona representant
del centre educatiu 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 amb l’article 23.3 de Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i els articles 13 i 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D’acord amb l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Onda, junt
amb la sol·licitud podrà admetre's la substitució de la presentació de determinats documents
per una declaració responsable de la persona sol·licitant. En aquest cas, amb anterioritat a la
proposta  de  resolució  de  concessió  de  la  subvenció,  caldrà  requerir  la  presentació  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).

El Pla, 1
Tel.:964 600 050 
Fax:964 604 133
NIF.:P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

http://www.onda.es/
http://www.onda.es/
https://seu.onda.es/


ÀREA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
Educació RS/jdl
Expediente: M.1.6.2/2020/2

Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seua tramitació, es requerirà a la
persona interessada per a que,  d’acord amb l’article 68 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu  comú de les administracions públiques, 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 seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes previstos 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 30 dies hàbils  a partir  de l’endemà de la
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia fora
inhàbil es perllongarà al següent dia hàbil.

11a. Òrgans competents
 
-  La Comissió de valoració serà la Comissió informativa permanent de Cultura,  Educació i
Esports.

- L’òrgan resolutori serà la Junta de Govern Local o, per avocació, l’alcaldessa.

12a. Procediment
El procediment per a l’avaluació i resolució serà el següent:

Comprovació de les sol·licituds presentades junt amb la documentació requerida en aquestes
bases.

El  personal  tècnic  municipal  de  l’àrea  d’Educació  emetrà  informe-proposta,  en  el  qual  es
ressenyarà que s'ha donat compliment als requisits exigits i que consten tots els documents
necessaris per a procedir a l’aprovació o denegació de la subvenció i es passarà a informar per
la Comissió informativa permanent de Cultura, Educació i Esports.

La regidora d’Educació i Formació, com a òrgan instructor, d’acord a l’informe emés per la
Comissió  informativa  permanent  de  Cultura,  Educació  i  Esports,  proposarà  a  la  Junta  de
Govern Local o, per avocació, a l’alcaldessa la concessió o denegació de la subvenció als
centres d'Educació Infantil i Primària, públics i concertats, sol·licitants. 

La  Junta  de  Govern  Local  o,  per  avocació,  l’alcaldessa,  vista  la  proposta  de  la  regidora
d’Educació  i  Formació,  acordarà  la  concessió  o  denegació  de  la  subvenció  als  centres
d'Educació Infantil i Primària, públics i concertats, sol·licitants. 

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  d’aquesta  convocatòria  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província.  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
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administracions  públiques.  La  notificació  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  des  de  l'endemà  de  la  notificació, davant  del  Jutjat  del  Contenciós
Administratiu de Castelló, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 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 notificació, 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  representant  legal  del  centre  educatiu,  una  vegada  aprovada  i  notificada  la
concessió de la subvenció, comunicarà a l’Ajuntament la seua acceptació, (annex II), i podrà
sol·licitar la bestreta del 70% de la subvenció concedida, quedant pendent el 30% restant, que
haurà de sol·licitar junt amb la presentació de la justificació de la subvenció.

La  justificació  es  remetrà  al  Departament  d’Educació,  mitjançant  el  registre  telemàtic  de
l’Ajuntament, carpeta ciutadana: (https://seu.onda.es).

15a. Justificació de la subvenció
El  centre  d’educació  subvencionat,  junt  amb l’acceptació  de la  subvenció  acompanyarà la
matrícula de l’alumnat participant en els programes culturals. Aquesta informació es tramitarà
en cada alta o baixa que es produïsca en la matrícula del centre al llarg del curs 2020-2021.

Per a rebre el 30% restant de la subvenció serà necessari que el centre subvencionat, a la
finalització del curs escolar, presente una declaració sobre el compliment de l’objecte de la
subvenció concedida que haurà de contindre:

• Llista de l’alumnat matriculat i participant durant el curs 2020-2021, que reflectisca les
altes i baixes que s'hagen produït.

• Còpies de les factures on es relacione el material curricular adquirit i subvencionat.

• Còpia del material utilitzat per a la difusió de les activitats subvencionades on conste
la col·laboració de l’Ajuntament d’Onda en la concessió d’aquesta subvenció.
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Si l’import total de la subvenció concedida no és justificada degudament, l’Ajuntament minorarà
aquesta  quantia  i,  si  és  el  cas,  podrà  requerir  al  centre  el  reintegrament  de les  quanties
rebudes indegudament.

L'Ajuntament  es  reserva  el  dret  a  fer  quantes  comprovacions  crega  necessàries  per  al
seguiment adequat i el 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 establits en el  articles 37 i  següents de la Llei 38/2003,
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Onda i la Llei 39/2015.

17a. Publicitat
Aquestes Bases es publicaran a la BDNS i al tauler d’anuncis municipal, el seu extracte es
publicarà  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  a  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  desenvolupament  i  bon fi  de les  ajudes regulades en aquestes  bases,
d'acord amb l’establit  en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Onda.

Onda, data al marge
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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