EXTRACTE DE LA
CONVOCATÒRIA
Extracte de la Resolució d'Alcaldia núm. 227 de data de l’11 d'abril de 2019 per la
qual es convoquen subvencions en matèria de foment a la natalitat “Bo Bebé” per a
l'any 2018, pel procediment de concurrència competitiva.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria
el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de
Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
1.

Bases Reguladores

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en
l'Ordenança específica per a la concessió de subvencions en matèria de foment a la
natalitat “Bo Bebé”, aprovada en data 30 de gener de 2019, i publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 34, de data 18 de febrer de 2019.
El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de
concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a
fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració
establits en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent,
aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.
2.

Crèdits Pressupostaris

La consignació pressupostària inclosa en el Pressupost municipal ordinari de 2019 a
la qual s'imputa aquesta subvenció és la següent:
231.48007 “Bo Bebé” per import total de 5.000,00 €
3.

Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció

L'objecte de la present convocatòria és la subvenció per naixement o adopció legal
durant l'any 2018 en el municipi d'Albalat dels Sorells i en conseqüència, la promoció
i dinamització del comerç local. Aquesta subvenció, en qualsevol cas, haurà de
guardar relació directa amb l'alimentació, la cura, higiene, salut o vestimenta del
bebé.
4.

Requisits per a Sol·licitar la Subvenció i Manera d'Acreditar-los

Seran beneficiaris els progenitors o adoptants del bebé, que siguen titulars del llibre
de família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció i que complisquen els
següents requisits a la data de la sol·licitud:
a. La data de naixement o adopció del bebé siga de l'1 de gener al 31 de desembre
de l'any anterior a la convocatòria de l'ajuda i haurà d'estar empadronat a Albalat
dels Sorells. En el cas de xiquets/es adoptats/ades, l'edat màxima del menor per a
l'obtenció de l'ajuda serà de 3 anys.
b. Ser espanyol o estranger empadronat amb residència legal a Espanya. Els
estrangers que residisquen en Albalat dels Sorells podran beneficiar-se de la
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prestació regulada en la present ordenança sempre que complisquen les condicions
previstes en la Llei orgànica 4/2000, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a
Espanya, així com els requisits establits en la present norma.
c. Els progenitors hauran d'estar empadronats en el municipi d'Albalat dels Sorells
i almenys un d’ells amb una antiguitat de 12 mesos en el moment del naixement o a
l'inici de la convivència en el cas d'adopció.

En els supòsits de no convivència dels titulars del llibre de família, el beneficiari de la
prestació serà el pare o mare a la custòdia de la qual haja quedat el bebé, i ha de ser
solament aquest progenitor el que ha de complir els requisits establits en les presents
bases. En aquests casos, s'haurà de justificar aquest supòsit mitjançant documentació
que ho acredite, i pot l'Ajuntament realitzar, mitjançant els procediments legals
pertinents, les comprovacions que resulten necessàries.
En els supòsits de custòdia compartida, només un dels progenitors podrà sol·licitar la
subvenció.
d. Estar al corrent amb s la Seguretat Social i amb la Hisenda Pública i/o tindre
aprovat l'ajornament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Albalat dels
Sorells i/o no tindre cap deute, de la naturalesa que siga, amb aquest.
e. Com a màxim es donarà una ajuda per xiquet/a. En el cas dels parts o adopcions
múltiples es donaran tantes ajudes com xiquets/es hi haja. Aquests requisits hauran
de ser acreditats pels sol·licitants mitjançant la documentació que s'indica en el punt
6 de les presents bases.

No es fa constar en la present ordenança l'existència de criteris objectius ni la seua
ponderació atés que la present subvenció és considerada com una ajuda de caràcter
genèric en casos de naixement o adopció sense més requisits que els anteriorment
esmentats.
Aquestes ajudes seran compatibles amb altres subvencions de la mateixa naturalesa i
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administració o entitat pública o
privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
5.

Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment

Els òrgans competents seran:
L'Òrgan instructor: estarà designat dins de la convocatòria de l'ajuda i si escau, si és
necessari nomenar un suplent es farà per decret d'alcaldia. Li correspon a aquest
verificar que les sol·licituds compleixen els requisits exigits en la convocatòria. Si
advertira defectes formals o omissió d'algun dels documents exigits, es requerirà al
sol·licitant perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius en el
termini de deu dies hàbils, i s’adverteix que, de no fer-ho, s'entendrà que desisteix de
la seua sol·licitud, prèvia resolució dictada en els termes de l'article 26 de la Llei
39/2015, de l'1 d'octubre, de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú de les administracions públiques.
Es podran sol·licitar quants informes i assessorament estime necessaris per a
resoldre, requerir als interessats l'aportació de documentació complementària en el
termini de 10 dies, quan es considere que no ha quedat acreditat el compliment
d'algun dels requisits per a resultar beneficiaris de les subvencions.
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L'Òrgan col·legiat: els components del mateix estaran designats dins de la
convocatòria de l'ajuda i si escau, si és necessari nomenar suplents, aquest
nomenament es farà per decret d'alcaldia.
Li correspon al mateix avaluar les sol·licituds, deliberar i prendre acords. L'òrgan
col·legiat emetrà un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.

El procediment serà el que segueix:
L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat
formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que notificarà
als interessats a través del tauler d'anuncis i en la seu electrònica de l'ajuntament,
concedint-se un termini de deu dies hàbils per a presentar al·legacions.
Examinades les al·legacions adduïdes pels interessats, es formularà la proposta
definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als
quals es proposa la concessió de la subvenció. Quant al contingut d'aquesta,
especificarà l'avaluació i criteris de valoració seguits per a efectuar-la.
La proposta de resolució definitiva, quan resulte procedent d'acord amb les bases
reguladores, es notificarà als interessats que hagen sigut proposats com a
beneficiaris en la fase d'instrucció que s'entendran com acceptada excepte
comunicació expressa de renúncia.
L'òrgan competent resoldrà el procediment de concessió, el qual es realitzarà
mitjançant règim de concurrència competitiva, en el termini mínim de 15 dies hàbils
des de la data d'elevació de la proposta de resolució.
Mitjançant resolució d'Alcaldia s'acordarà tant l'atorgament de les subvencions, com
la desestimació i la no concessió, per desistiment, la renúncia o la impossibilitat
material sobrevinguda.
6.

Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex d'aquesta
convocatòria. Es dirigiran a l'Alcalde de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre
d'entrada de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells o per qualsevol dels mitjans
assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies hàbils
des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de València.
Les sol·licituds inclouran la declaració responsable dels progenitors de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, en els termes establits en l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents:
a.

Fotocòpia DNI, permís de residència o NIE dels titulars del llibre de
família.

b.

Fotocòpia del llibre de família complet.
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c.

Certificat d'empadronament històric, progenitors o adoptants i filla/o.

d.

Fotocòpia del número de compte bancària.

e.

Factures justificatives de la despesa efectuada durant 2018-2019

f.
En cas de no convivència, sentència que atribuïsca la guarda i custòdia
del/de la menor.

Amb la finalitat d'esmenar possibles defectes de les sol·licituds o, si escau, l'omissió de
algun dels documents preceptius, es requerirà per escrit als interessats perquè en el
termini màxim de deu dies hàbils esmenen la falta, o aporten els documents
preceptius, amb indicació que, si així no ho feren se'ls tindrà per desistits de la seua
petició, arxivant-se sense més tràmit. Els documents que s'aporten per a l'esmena de
defectes, es presentaran necessàriament en el Registre d'aquest Ajuntament, dins del
termini assenyalat.
7.

Justificació i abonament

La quantia d'aquesta ajuda ascendeix a la quantitat de CENT EUROS (100,00€), de
pagament únic per a cada fill/a nascut/da o adoptat/da des de l'1 de gener al 31 de
desembre de 2018 (tots dos inclusivament) i empadronats/ades a Albalat dels Sorells.
Com a màxim es donarà una subvenció per xiquet/a.
En el cas de parts o adopcions múltiples es donaran tantes ajudes com xiquets/es.
Aquesta quantia s'abonarà en el número de compte que faciliten els sol·licitants,
prèvia justificació mitjançant factura de compra degudament diligenciada i pagada
en comerços situats exclusivament Albalat dels Sorells.
La quantia a justificar s'ajustarà a l'import de l'ajuda, i no es pagarà en cap cas, una
quantia superior a l'import total de la subvenció, tenint en compte que, en el cas que
l'import total de les factures presentades fora inferior a cent euros, es pagarà
únicament la quantia justificada.
A més, les factures presentades hauran de ser d'una data compresa des del dia del
naixement fins a la data de publicació de la convocatòria, i hauran de guardar
relació directa amb l'alimentació, la cura, higiene, salut o vestimenta del bebé.
Aquestes factures es presentaran juntament amb la sol·licitud i hauran de ser de
comerços situats exclusivament a Albalat dels Sorells, i s’haurà d'acreditar el
pagament.
L'obtenció fraudulenta de l'ajuda serà causa de revocació de la mateixa.
8.

Termini de Resolució i Notificació

El termini de resolució i notificació serà de 6 mesos des del moment de la presentació
de la sol·licitud.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les
persones interessades suposa que s’entén desestimada per silenci administratiu la
sol·licitud de concessió de la subvenció.
9.

Fi de la Via Administrativa

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
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D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde
d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció
de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
10. Mitjans de notificació o publicació

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faça constar a
aquest efecte en la sol·licitud, tenint en compte el que s'estableix en l'article 41 de la
Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
11. Protecció de Dades

La present sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades
contingudes en aquesta, els que siguen requerits posteriorment per a completar
l'expedient, així com la dels relatius a l'ajuda si escau concedida, a l'Ajuntament
d'Albalat dels Sorells amb finalitats d'estadística, avaluació i seguiment.
Així mateix, queden informats els sol·licitants que podran exercitar el seu dret
d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seues dades mitjançant comunicació
escrita a l'Àrea de Comerç de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells, plaça del Castell,
núm. 2.
12. Normativa Aplicable
En tot el no previst per les presents bases s'estarà al que es disposa en:
a) L'Ordenança Reguladora per a la Concessió d'Ajudes per al foment de la
natalitat “Bo Bebé”. (BOP València núm. 34 de 18/02/2019).
b) La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
c) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
d) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
citada Llei.

L’Alcalde,
Signat: Nicolau Josep Claramunt Ruiz
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Sol·licitud adhesió al
Programa Bo Bebé

Registre

DADES DE LA MARE, PARE, EL/LA TUTOR/A LEGAL O PROGENITOR/A QUE PRESENTA LA SOL·LICITUD

Nom i Cognoms:
DNI/CIF/NIE:
Domicili:
Localitat:
Telèfon:

correu electrònic:

Desitge rebre notificacions relacionades amb aquest expedient per mitjà del següent
correu electrònic
En representació de (Dades de/dels bebé/s)
1. Nom i Cognoms:
Data de naixement:
2. Nom i Cognoms:
Data de naixement:
DADES DE L’ALTRE PARE, MARE, TUTOR/A LEGAL O PROGENITOR/A (EN EL SEU CAS)

Nom i Cognoms:
DNI/CIF/NIE:
Indique si es mare, pare, tutor/a o progenitor/a:
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Fotocòpia DNI, permís de residència o NIE dels/de les titulars del llibre de família.
Fotocòpia del llibre de família complet.
Certificat d’empadronamient històric, progenitors o adoptants i fill/a.
Fotocòpia del compte bancari.
Factures justificatives de la despesa efectuada durant 2018-2019
En cas de no convivència, sentència que atribuïsca la guarda y custòdia del/de la menor.
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asorells_est@gva.es

DECLARACIÓ
Declare reunir els requisits per a ser beneficiari d'aquesta ajuda, establits en les Bases d'aquesta
convocatòria i així mateix, declare que totes les dades són certs. A més, declare estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells i/o no tindre cap deute, de la naturalesa que
siga amb aquest.
SOL·LICITA
La concessió de l'ajuda “Bo Bebé”, per a la compra en comerços d'Albalat dels Sorells.
AVÍS LEGAL
De conformitat amb l'art. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'informem que les dades personals facilitades s'incorporaren a un fitxer el responsable de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l'informem que les dades personals facilitades s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual és
l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells. La finalitat del seu tractament és l'obtenció de les dades de tercers per a realitzar
alguna gestió administrativa. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades
personals registrades en aquest Ajuntament, dirigint la seua sol·licitud a la Pl. Del Castell, 2, 46135 Albalat dels Sorells.

DATA I SIGNATURA
A Albalat dels Sorells, a

de

La persona sol·licitant o representant legal

Signat: Sra./Sr.

de

