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CASA CARIDAD DE VALENCIA 
DE LA PECHINA , 9  Esc.   Plta.   Prta.   

46900 VALENCIA 
VALENCIA 

 

 

 
L'Alcaldia Presidència d'este Ajuntament, i en nom seu, el/la regidor/a de Àrea 
d'Estratègia, Innovació i Economia, ha dictat amb data 29 d'abril de 2021, el 
decret número 1985/2021, que literalment diu: 
 
" 
 
Vist l’expedient núm. 4469/2021 que es tramita per a l’aprovació de la 
subvenció directa per Resolució a l'Associació Valenciana de Caritat (en avant 
l’AVC,), amb CIF G46090999 , l’objectiu de la qual és atendre les despeses 
generals de funcionamient de l’escola infantil municipal (situada al carrer Santa 
Lucía, 38 i 40 b) i l’execució del programa Escola- Família per una quantia de 
50.000 euros, per a l’any 2021. 
 
Donat que es verifica que el procediment portat a terme s’ajusta a la legalitat en 
virtut de l’article 22.2.a) de la Llei General de Subvencions, en relació amb 
l’article 28 de la mateixa llei. 
 
Vist que  l’Àrea d’Atenció i Solidaritat, té prevista en el pressupost aprovat 
definitivament per a l’exercici 2021 i publicat en el BOP nº31 en data 
16/02/2021 una aplicació pressupostària destinada a subvencions (aplicació 
pressupostària 2310-48032); i vist el document comptable d’autorització de la 
despesa, referència núm. 220210008595 i l’informe de fiscalització 
núm.390/2021, que s’han emès.   

 
En conseqüència, en virtut de les competències delegades pel decret d’Alcaldia 
núm. 1661/2020, de 14 d’abril,  
  

RESOLC 

 

 PRIMER- Concedir subvenció directa a l’AVC, amb CIF G46090999 per 
import de 50.000 euros per a l’any 2021 l’objectiu de la qual és atendre els 
gastos generals de funcionamient de l’escola infantil municipal (situada al carrer 
Santa Lucía, 38 i 40 b) i l’execució del programa Escola- Familia. 

 Entre les seues activitats, l’AVC, va crear en el seu dia, una Escola 
Infantil, que actualment dirigeix i manté, pionera a la ciutat de València, tant per 
la gratuïtat dels seus servicis com pel marcat accent social, des de la que es 
realitzen totes les seues actuacions dirigides a: 
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1.-Xiquets amb elevat risc d'exclusió social. 

2.-Xiquets i xiquetes, les famílies del quals no tenen recursos econòmics o són 
escassos. 

3.-Xiquets i xiquetes de famílies desestructurades i amb un ampli perfil 
d'exclusió social: presos, amb diverses addiccions, immigrants…. 
4.-Xiquets i xiquetes procedents de famílies monoparentals, especialment quan 
la càrrega familiar la suporten les dones. 

5.-Xiquets i xiquetes, la situació familiar i personal de les quals requerix un 
especial seguiment dels Servicis Socials de l’ Ajuntament, en coordinació amb 
els professionals de l'Escola Infantil. 

6.-Xiquets i xiquetes immigrants en què coincidisquen tots o alguns dels perfils 
anteriorment descrits. 

Estos xiquets i xiquetes reben l'educació adequada a les edats corresponents 
al Primer Cicle d'Educació Infantil (1-3 anys) seguint el currículum de 
Conselleria d’ Educació, Cultura  i Esport, i d’acord amb les lleis vigents 
d'aquesta.  

Se'ls atendrà en les necessitats bàsiques que presenten en estes edats, 
alimentació correcta, higiene adequada i cures elementals. 

Junt amb açò, l'equip educatiu de l'escola Infantil, manté en paral·lel un 
programa destinat a les famílies: formació referent a l'atenció i alimentació dels 
xiquets i xiquetes,  i seguiment continuat. 

  
 SEGON.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2310.48032 

 
TERCER.- En virtut del previst en l’article 34.4 de la LGS es realitzarà el 

pagament anticipat  de l’ import de la subvenció com a finançament necessari 
per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. Pel què es 
reconeix l’obligació i s’ordena el pagament segons la disposició de fons de la 
Tresoreria Municipal. 

 
QUART.- De conformitat amb l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, dita associació estarà obligat a justificar 
l’aplicació de les quantitats percebudes. 

 
L’AVC es compromet a presentar, abans de l’1 de febrer  del 2022, una 

memòria de gestió anual, en la que es detalle el grau de consecució de les 
diferents responsabilitats reflectides en este decret, i la corresponent justificació 
de gastos del mencionat període. Esta justificació es realitzarà per compte 
justificatiu simplificat, amb model formalitzat, a disposició en l'Oficina d'atenció 
al Ciutadà i pàgina web de l'Ajuntament.  
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CINQUÉ.-El Beneficiari de la subvenció tindrà les següents obligacions, 
sense perjuí de les previstes a la Llei: 

 
a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió d’aquesta subvenció 
amb els seus propis medis, amb la infraestructura necessària. 
 
b) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic de la financiació del 
programa , activitat, inversió a actuació objecte de la subvenció. 
 
SISÉ.- Esta subvenció és compatible amb la percepció d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents d’altres entitats 
públiques o privades en els termes establits en la Llei General de Subvencions. 

 
SETÉ.- El Control financer del present Decret es regirà pel que disposa 

el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
d'acord amb el que disposa la Disposició Transitòria Catorzena de la dita Llei. 

 

HUITÉ.-L'Ajuntament, es reserva el dret a efectuar el control i seguiment 
de les actuacions objecte de les subvencions concedides, així com la petició de 
qualsevol document o justificant que considere necessari. 

 
NOVÉ.- De conformitat amb el que disposa l'apartat quart de la 

Disposició Transitòria Segona, el Règim Sancionador previst en el títol IV de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions “Infraccions i 
Sancions Administratives en matèria de subvencions”, s'aplicarà als beneficiaris 
i entitats col·laboradores, en els supòsits previstos en esta disposició, sempre 
que el règim jurídic siga més favorable que el previst en la legislació anterior. 

 

DESÉ.-  La publicació de la subvenció es realitzará a través de la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, segons la LGS, després de la modificació 
per la llei 15/2014, de 16 de setembre, de  racionalització del Sector Públic. 
 

ONZÉ.- Notificar este acte als interessats, perquè en prengueu 
coneixement i efectes oportuns, amb expressió dels recursos que en Dret 
procedisquen. 

 

DOTZÉ.- Comunicar este acte a l’Oficina pressupostària i a Tresoreria 
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
 
 
"Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa,  de conformitat amb 
els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de València, en 
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el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o 
publicació d'aquest acte. 
 
No obstant això, de conformitat 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 i l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, podrà interposar-se potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquest acte, en el 
termini d'un mes, comptador en els termes regulats en l'article 30 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
Tot això sense perjuí que puga interposar-ne qualsevol altre que estime 
pertinent." 


