Per acord de la Junta de Govern Local de data de 27 de març del 2015 i Resolució
de la Regidora Delegada núm. 436-C de data de 23 d'abril del 2015, s'aproven les Bases
Reguladores de les Convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de plaça
en centre diürn municipal d'atenció a les persones amb discapacitat, i la seua corresponent
convocatòria en els termes següents:

"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE SERVICIS
SOCIALS PER A SUFRAGAR GASTOS DE PLAÇA EN CENTRES DIÜRNS
MUNICIPALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT"
PREÀMBUL
La Constitució espanyola, en l'article 9.2 imposa als poders públics el deure
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i els grups en què se
integren siguen reals i efectives, de remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la
seua plenitud i de facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política,
econòmica, cultural i social. Així mateix, l'article 49 de la carta magna obliga als poders
públics a realitzar una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les
persones amb discapacitats físiques, sensorials i psíquiques a les que prestaran l'atenció
especialitzada que requerisquen i empararan el gaudi dels mateixos drets que la resta de la
ciutadania.
La llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en
l'Àmbit de la Comunitat Valenciana configura els servicis socials com un dret de tots els
ciutadans i les ciutadanes, comprenent aquells recursos, actuacions i prestacions que
tendixen a complir l'objecte de la llei, incloent el ple desenvolupament de la persona en el si
de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels
Servicis Socials, a fi d'ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes,
superant les seues dificultats i a crear i aconseguir recursos adequats per a millorar la seua
qualitat de vida i la integració en la Comunitat o entorn social a què pertanyen.
Entre els seus principis d'actuació, destaca, la igualtat i universalitat, assegurant una
protecció a tots els ciutadans i les ciutadanes sense discriminació de cap classe.
D'altra banda, la Llei 11/2003, de 10 d'abril, sobre l'Estatut de les Persones amb
Discapacitat, aborda un enfocament integral de l'estatut jurídic de les persones amb
discapacitat, incorporant la idea que l'exercici dels drets ha de ser efectiu per a totes les
persones, suplint les carències i necessitats dels grups socials més vulnerables.
Entre els centres i servicis arreplegats en la Llei 11/2003, se citen els centres
d'atenció diürna, recursos destinats a l'atenció social de les persones amb discapacitat, per

mitjà d'un equip multidisciplinari, en els que es presten servicis en determinades hores del
dia, amb l'objectiu comú de potenciar les capacitats i autonomia de les persones amb
discapacitat, fomentant la interacció en el seu entorn familiar i social, evitant amb això
internaments innecessaris i no desitjat
És per això, i atenent les polítiques públiques que desenvolupa l'Ajuntament de
València, que a la vista del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, en la seua redacció donada per la Llei
7/2014 de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i
d'Organització de la Generalitat, que es regulen noves taxes per la prestació de Servicis
Socials, que s'establixen les bases reguladores destinades a compensar el cost de les taxes
autonòmiques previstes en l'esmentada Llei, a aquelles persones amb discapacitat
intel·lectual, veïnes de València i que siguen usuaris/a de Centre Ocupacional Municipal
“Isabel de Villena”, “Gravador Plans “, “Juan de Garay” o del Centre de Dia per a persones
amb discapacitat intel·lectual “Font de Sant Lluís”, i en tot cas prèvia resolució de la
Conselleria competent en la matèria sobre la participació econòmica en el cost del servici.
Les ajudes es concediran en concepte de subvenció, en els termes de la Llei General
de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre (art. 28 i següents).
1r OBJECTE.
L'objecte de les presents bases és la regulació de la prestació d'ajudes per a sufragar
el cost de la Taxa Autonòmica regulada per la Llei de Taxa (Text Refós 1/2005, de 25 de
febrer, en la seua redacció donada per la Llei 7/2014 de 22 de desembre) vinculada a
l'assignació d'una plaça en els Centres Ocupacionals Municipals: “Isabel de Villena”,
“Juan de Garay”,“Gravador Plans”, o del Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual “Font de Sant Lluís”.
2n PERSONES BENEFICIÀRIES.
Podran beneficiar-se de les ajudes les persones que complisquen els requisits
següents:
1) Persones amb discapacitat intel·lectual usuàries/vos de Centre Ocupacional
Municipal “Isabel de Villena”, “Gravador Plans”, “Juan de Garay” o del Centre de Dia per
a Persones amb Discapacitat Intel·lectual “Font de Sant Lluís”.
2) Que disposen de resolució emesa per la Conselleria competent en la matèria
sobre la participació econòmica en el cost del servici.
3) Requisits d'empadronament: L'empadronament en la Ciutat de València dels
beneficiaris i els seus representants, que es comprovarà des dels servicis municipals que
gestionen la sol·licitud.

4) La persona beneficiària no estarà sotmesa en cap de les circumstàncies
relacionades en els articles 13 de la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de
novembre).
5) El beneficiari de la subvenció ha de complir les obligacions indicades en l'article
14 de l'esmentada llei, de manera que ha de destinar l'esmentada ajuda a la finalitat prevista,
justificar l'aplicació dels esmentats fons en els termes que s'indiquen en les presents bases, a
este efecte ha de facilitar a esta Entitat Local les comprovacions que considere oportú
realitzar, renunciar a la present subvenció si es decidix beneficiar-se de qualsevol altra
ajuda destinada al mateix fi, havent de comunicar-ho a esta Administració en el moment en
què tinga coneixement de la seua concessió, i finalment, acreditar que es troba al corrent de
les seues obligacions tributàries i de la seguretat social tal com s'indica en l'apartat 3.2 de
les presents Bases
3r REQUISITS.
3.1. Formalització de la sol·licitud.
Per mitjà d'instància model de sol·licitud d'ajudes públiques municipals, els
interessats o els seus representants legals sol·licitaran l'ajuda econòmica que sufrague el
cost del pagament de la Taxa Autonòmica exigida en la seua condició d'usuaris les dels
Centres Ocupacionals Municipals: “Isabel de Villena”, “Juan de Garay”, “Gravador Plans”,
o del Centre de Dia Font per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual “Font de Sant Lluís”.
La sol·licitud i documentació a aportar hauran de presentar-se en el Registre General
d'Entrada o en qualsevol dels registres o oficines previstos en l'article 38 de la Llei 30/92 de
26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
3.2. Documentació a aportar junt amb la sol·licitud:
- Còpia del DNI de l'interessat/da i dels seus representants.
- Còpia compulsada de la resolució del pagament de la Taxa Autonòmica meritada en
concepte de persona usuària dels centres objecte de la present convocatòria.
- Documentació bancària requerida per a donar-se d'alta en el Registre Municipal de
Proveïdors, en el compte bancari designat a este efecte, la persona amb discapacitat serà
almenys un dels seus titulars. En cas d'incapacitació judicial un dels titulars ha de ser el
tutor/a designat per sentència, i còpia de la mateixa.
- Model d'autorització d'accés a dades firmades per la persona amb discapacitat, i en cas
d'incapacitació judicial, pel seu representant legal, així com aportar un certificat que està al
corrent de les obligacions tributàries autonòmiques.
- Declaració firmada per la persona amb discapacitat, o en cas d'incapacitació judicial, pel
seu representant legal, de "no trobar-se sotmesa en cap de les circumstàncies relacionades

en els articles 13 i 14 de la Llei General de Subvencions". En cas d'incapacitació judicial,
serà firmada pel seu representant legal.
3.3. Termini de sol·licitud.
En qualsevol moment que així ho considere l'interessat, pare/mare o representant
legal, una vegada que complisquen els requisits indicats en l'apartat “2. PERSONES
BENEFICIÀRIES”, tenint en compte que la present ajuda econòmica, que ve referida a
l'exercici pressupostari 2015, se satisfarà per les taxes que s'abonen a partir del moment de
la
sol·licitud i les sufragades amb anterioritat a les mateixes que vinguen referides al
quadrimestre anterior.
4. GASTOS NO SUBVENCIONABLES I INCOMPATIBILITAT.
4.1. No seran objecte de subvenció els gastos addicionals que no estiguen inclosos
en la resolució de participació econòmica notificada per la Generalitat Valenciana, així com
els interessos generats per impagament de la taxa o altres servicis que des del centre es
pogueren estar.
4.2. Les subvencions seran incompatibles amb altres ajudes per a la mateixa
finalitat, atorgades per altres administracions o entitats.
5. RESOLUCIÓ I RECURSOS.
5.1. Resolució de concessió individual.
Per part de l'Ajuntament es rebolicarà la concessió o no de l'esmentada ajuda
l'import de la qual estarà en funció del cost de la Taxa Autonòmica que haja d'abonar per la
seua condició ser persona usuària de qualsevol dels Centres indicats en les presents Bases.
En tot cas quedarà condicionada que la persona beneficiària, pare/mare o representant legal
present la documentació requerida en l'apartat “6. TRAMITACIÓ DEL PAGAMENT”.
L'esmentada resolució haurà de notificar-se en els termes indicats en l'article 59 de
la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administrativa Comuna.
5.2. Recursos.
5.2.1. Les resolucions que es dicten a l'empara d'estes Bases esgoten la via
administrativa i contra elles podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació, davant del mateix òrgan que les va dictar.
5.2.2. Davant de la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se,
enfront de l'acte presumpte, idèntic recurs en el termini de tres mesos a comptar del que
haguera finalitzat el termini per a dictar i justificar resolució expressa.

5.2.3. Tot això sense perjuí que en ambdós supòsits la persona interessada puga
interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma, termini i condicions
fixades en l'article 46 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
6. TRAMITACIÓ DEL PAGAMENT I DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
6.1. Presentació.
- La sol·licitud d'abonament de la Taxa i documentació que haja d'acompanyar-se es
presentarà en el Registre General d'Entrada o en qualsevol dels registres o oficines
previstos en l'article 38 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. L'esmentada sol·licitud
es reiterarà quadrimestralment, referint-se a la Taxes abonades en el quadrimestre anterior.
- Justificant bancari del pagament en què quede reflectit el concepte i les
mensualitats que ha abonat.
−

Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries autonòmiques.

Tot això, sense perjuí, de qualsevol altra documentació que conforme a la legalitat
vigent puga ser exigida.
7. INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES.
Resulta aplicable els previst en els Títols IV i V de la Llei General de Subvencions.
En tot cas, constituirà una infracció greu:
- Presentar justificants bancaris de pagament, en el cas que s'haja tramitat la seua
devolució bancària. En este cas, una vegada acreditada esta circumstància per l'Ajuntament
de València, haurà de tornar la subvenció concedida per la mensualida/es a les que vinga
referida la devolució bancària.
Constituirà una infracció molt greu:
−

Reiterar la infracció greu exposada en l'apartat anterior.

En este cas, una vegada tramitat acreditada esta circumstància per part de
l'Ajuntament de València, l'infractor no podrà continuar sent beneficiari de l'esmentada
subvenció durant el període d'una any des de la data en quede acreditada l'última infracció
comesa.

8. PUBLICACIÓ DE LES BASES.
Les presents bases, entraran en vigor amb la seua publicació en el Butlletí Oficial de
la Província. S'exposaran en el Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament de València, en

la pàgina web municipal (www.valència.es) i en les distintes seus dels Centres
Ocupacionals Municipals i en Centre de Dia Font de “Sant Lluís”.
El que es publica perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.
Contra l'acte administratiu transcrit que és definitiu en via administrativa, i de
conformitat amb el que establix la Llei reguladora del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i en la Llei reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, podrà vosté interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va
dictar l'acte recorregut, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la recepció d'esta
notificació.
Si transcorreguera un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició
sense que este haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el
termini de sis mesos, des d'esta desestimació presumpta.
b) Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció d'este
notificació.
Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime
procedent.

