FRANCISCO

CACHARRO

GOSENDE,

SECRETARIO

XERAL

DA

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE:
C E R T I F I C O: Que o Pleno da Corporación Provincial, en sesión ordinaria do
día 25 de novembro de 2016, adoptou, co voto favorable do Grupo Popular (14) e do Grupo
Socialista (8) e a abstención de Democracia Ourensana (1) e do BNG (1), o seguinte acordo:

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO CONCURSO PÚBLICO
DO

PROGRAMA BENOURENSE INFANCIA PARA A CONCESIÓN DE

SUBVENCIÓNS
SERVIZOS

PARA PUNTOS DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA E

COMPLEMENTARIOS

DEPENDENTES

DE

CORPORACIÓNS

LOCAIS PARA O EXERCICIO 2017

1º.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras da convocatoria do concurso público do
Programa BenOurense Infancia para a concesión de subvencións para puntos de atención á
primeira infancia e servizos complementarios dependentes de corporacións locais para o
exercicio 2017, co seguinte contido:
I.- Bases Xerais.
A) Obxecto da subvención:
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da
Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións do
Programa “BenOurense Infancia” en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas
ás corporacións locais para o mantemento dos “Puntos de Atención a Primeira Infancia
(PAI)”, e/ou dos “Servizos Complementarios”.
O presente programa contempla dúas accións:
1º) Acción I: Punto de Atención á Infancia (PAI).
Ós efectos das presente convocatoria enténdese como PAI aqueles establecementos de
carácter diúrno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de 5.000 habitantes
e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que teñen por finalidade
prestar apoio ós pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se
atopan regulados polo Decreto 329/2005, de 28 de xullo.
1

Exceptúanse aqueles servizos xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de
Galicia ou entidade que poida substituíla.
2º) Acción II: Servizos Complementarios Municipais.
Para os efectos desta convocatoria, enténdese

como servizo complementario, aqueles

servizos de titularidade municipal, que por xestión directa ou indirecta e en xornada diúrna,
desenvolven funcións de atención e coidado fora da xornada ordinaria dos centros escolares
para nenos e nenas entre 3 e 12 anos actuando como soporte e apoio as familias e
contribuíndo á conciliación da vida laboral e familiar.
B) Beneficiarios.
Poderán obter subvención, os seguintes:
1. Acción I .- Os PAIs daqueles concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia de
Ourense non xestionados polo Consorcio galego de benestar da Xunta de Galicia ou entidade
que a substitúa.
2. Acción II.- As corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, da provincia de
Ourense, que conten cun centro que reúna as seguintes condicións:
-

Que teñan en funcionamento un servizo complementario da súa titularidade,
xestionada de forma directa ou indirecta, que organicen o coidado dos nenos e
nenas no seo dun grupo coa finalidade de contribuír ao seu benestar e favorecer a
conciliación laboral e familiar mediante a garda e custodia dos menores, funcione
baixo un calendario coñecido e sistemático, con reserva de praza previa e un
sistema regulado de cobertura destas prazas .

-

Que estes centros presten servizos, cando menos, 5 días da semana durante nove
meses ó ano, coa finalidade de adaptar o seu calendario de apertura ás
necesidades de conciliación da vida laboral e familiar dos pais/mais ou
representantes legais dos nenos, excepto aqueles días sinalados como festivos no
calendario laboral.

Quedan expresamente excluídos de esta consideración servizos exclusivos de
ludoteca, actividades de formación/capacitación complementarias á escolar e
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desenvolvidas no curso escolar (actividades extraescolares), actividades deportivas
ou de ocio realizadas polo concello durante o curso escolar, e outras de natureza
análoga ás anteriores.
C).- Procedemento de adhesión dos concellos.
Ao abeiro do establecido na Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, no artigo 14.2, a presentación de solicitudes
tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electrónicos, sendo obrigatoria a
presentación de solicitudes por vía telemática de conformidade co previsto nesta base.
Os concellos interesados en participar deberán comunicar a súa adhesión á Deputación
Provincial, mediante Resolución da Alcaldía (ou órgano delegado, se é o caso), na que se
manifeste expresamente a asunción das obrigas e compromisos previstos no Programa, para
o que deberán utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputación e que
deberán

ser

descargados

na

aplicación

informática

http://benourense.depourense.es/pai/index.php
A comunicación da adhesión asinarase dixitalmente polo alcalde, presidente ou secretario da
entidade local e remitirase telematicamente a través da plataforma antes do día 15 de xaneiro
de 2017. Non se admitirá ningunha solicitude de adhesión formulada en data posterior.
A Deputación Provincial poderá conceder un prazo de ata 10 días hábiles para a corrección
de deficiencias nas solicitudes de adhesión.
A presentación da solicitude telemática en tempo e forma determinará a adhesión da
entidade local, sen necesidade de máis trámites. Sen prexuízo do anterior, e para os efectos
de publicidade, as subvencións concedidas e os seus importes declararanse expresamente
mediante resolución da Presidencia que será obxecto de publicación no BOP. Nesta mesma
resolución da Presidencia denegarase a adhesión a aquelas entidades cuxa solicitude non se
axuste ao establecido no presente Programa ou no modelo de adhesión.
A adhesión das entidades locais beneficiarias constitúe un requisito de efectividade do
Programa, polo que as entidades locais que non se adhiran no prazo sinalado no parágrafo
anterior se entenderá que renuncian a participar no programa, causando baixa nas previsións.
Neste suposto, os remanente de cofinanciamento previsto para cada Acción que non fose
utilizado, incrementará o importe do cofinanciamento destinado a cada unha das Accións
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obxecto de subvención, distribuíndose o remanente entre as entidades adheridas conforme
os criterios establecidos nas regras de distribución das base II e III respectivamente.
D) Réxime xurídico das subvencións de asistencia económica previstas no presente
Programa.
De conformidade co establecido na disposición adicional 8ª da Lei xeral de subvencións e no
artigo 10 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Ourense, as subvencións de
asistencia económica previstas no presente Programa rexeranse polo establecido nas
presentes bases, sendo as normas da Lei xeral de subvencións e da dita ordenanza de
aplicación supletoria.
Non obstante o anterior, serán de aplicación as normas xerais das subvencións da
Deputación en todo o relativo á xustificación, reintegro, perda do dereito á subvención e
control financeiro, no que non contradiga expresamente o establecido nas presentes bases.
E) Tramitación das subvencións previstas neste Programa. Xustificación e pagamento.
Reintegro e perda do dereito ao cobro.
As subvencións previstas no presente Programa entenderanse automaticamente concedidas
ás entidades locais adheridas conforme coa base B), procedéndose á súa xustificación e
pagamento nos seguintes termos:
E 1) Pagamento anticipado do 80% sobre o máximo de subvención previsto para cada
Concello.
Antes do 30 de marzo de 2017, a Deputación Provincial procederá, de oficio, ao libramento,
do 80% do importe máximo de subvención previsto a cada concello. O importe restante
librarase unha vez realizada a xustificación final por parte da entidade local.
E. 2) Xustificación e Pagamento final.
Ata o día 15 de decembro de 2017 (inclusive) as entidades locais beneficiarias
poderán presentar unha certificación de xustificación do Programa Subvencionado e os
gastos dela derivados da forma telemática e asinada dixitalmente segundo os formularios que
lle indique a Area de Benestar da Deputación a través da plataforma informática
http://benourense.depourense.es. O prazo de presentación da xustificación final terá carácter
improrrogable, agás causa debidamente xustificada. En todo caso, a prórroga deberá
solicitarse antes do 15 de decembro de 2017 e poderase conceder sempre que se aprecie
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causa xustificada, como máximo ata o 15 de xaneiro de 2018. En ningún caso se concederá
prórroga para un prazo vencido.
As entidades locais deberán xustificar a execución do(s) proxecto(s) subvencionado(s)
durante o exercicio 2017, facendo uso dos formularios normalizados que se deberán obter,
cubrir, validar e imprimir dende a plataforma http://benourense.depourense.es. Os
formularios conteñen:
 Memoria da execución do proxecto subvencionado.
 Relación de documentos xustificativos dos gastos devindicados. No caso de
presentarse facturas admitiranse as facturas completas ou simplificadas sempre que
conste nelas o CIF do destinatario/a.
 Certificación expedida polo órgano competente da entidade beneficiaria da
realización dos gastos correspondentes ó proxecto.
 Declaración responsable do conxunto de tódalas subvencións e axudas percibidas
para a mesma finalidade, sexan públicas ou privadas.
 Declaración das medidas de difusión da subvención concedida.
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables os xuros debedores de contas
bancarias, os xuros, recargas e sancións administrativas e penais e os gastos de
procedementos xudiciais. Polo exposto, a xustificación non poderá incluí-los referidos
gastos. Os gastos estarán referidos única e exclusivamente á anualidade 2017, obxecto da
presente convocatoria.
A solicitude da Intervención da Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos
ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha
fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación
poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de
conformidade co establecido na Lei 9/2007.
A xustificación deberá realizarse ante a Deputación como máximo, ata o día 15 de decembro
de 2017 (inclusive). O dito prazo terá como regra xeral carácter improrrogable. No caso
daquelas entidades que imputen á subvención gastos de seguridade social do persoal
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contratado para desenvolver o proxecto admitirase ata o día 15 de xaneiro de 2018 (este día
incluído) a documentación probatoria do abono de cotas á seguridade social.
A Xunta de Goberno declarará a perda do dereito ás subvencións non xustificadas en prazo,
total ou parcialmente, segundo proceda.
E.3) Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas.
Estas axudas serán incompatibles con calquera outra axuda ou subvención outorgada pola
Deputación de Ourense para a mesma finalidade e igual exercicio orzamentario.
E.4) Obrigas de reintegro e perda do dereito a cobro.
A Deputación Provincial poderá declarar a obriga de reintegro ou a perda do dereito ao
cobro da subvención, segundo proceda, por calquera das causas previstas na lexislación xeral
de subvencións e nas bases do presente programa. Non obstante o anterior, non será
necesaria a tramitación do expediente de reintegro ou de perda do dereito a cobro nos
supostos en que o importe dos gastos xustificados polas entidades locais beneficiarias sexan
inferiores ás contías iniciais máximas das subvencións previstas no presente programa. Neste
supostos, a cantidade que deberá aboarse reaxustarase automaticamente segundo proceda,
compensándose co anticipo librado, de ser o caso.
F) Control financeiro das subvencións.
Sen prexuízo das obrigas de xustificación impostas aos beneficiarios,as actuacións de
prestación de servizos sociais comunitarios das entidades locais adheridas que constitúen o
obxecto das subvencións previstas no presente Programa quedarán suxeitas as actuacións de
control financeiro que poida acordar a Intervención da Deputación, ao longo dos exercicios
2017 e 2018. O control financeiro incluirá actuación de supervisión e control das actividades
subvencionadas, tanto no relativo a prestación dos servizos como á súa xestión e tramitación
administrativa. Os controis serán realizados por persoal da Área de Benestar, baixo a
dirección da Intervención provincial, conforme co establecido na Lei xeral de subvencións e,
en función dos seus resultados, poderá dar lugar á apertura de expediente de reintegro no
suposto en que ao seu través se detectase a concorrencia dalgunha das causas legais de
reintegro previstas na lexislación vixente.
O sometemento a control financeiro das entidades adheridas ao programa poderá ter carácter
xeral para todas elas ou ben limitarse a unha mostra aleatoria de cando menos tres entidades,
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que serán determinadas mediante sorteo realizado en acto público, cuxa celebración
anunciarase coa debida antelación na sede electrónica da Deputación Provincial. O resultado
do

sorteo e o inicio das actuacións de control financeiro comunicarase ás entidades

afectadas cunha antelación mínima de quince días naturais respecto da data do inicio das
actuacións inspectoras. En todo caso, a Intervención provincial daralle conta á Presidencia
tanto da decisión de someter a control financeiro o programa como do contido das actuacións
realizadas
G) Obrigas de información e publicidade das entidades locais adheridas.
Con independencia da obriga de sometemento ao control financeiro previsto na base
xeral anterior, as entidades locais adheridas ao presente programa estarán obrigadas a:
1.- Facilitarlles aos servizos da Deputación Provincial toda a información relativa ao
funcionamento dos servizos sociais municipais obxecto de subvención, que se lles demande.
A negativa a facilitar esta información, ou a demora inxustificada no seu envío, dará lugar á
exclusión da entidade local do presente Programa, coa conseguinte perda do dereito a cobro
ou reintegro, segundo proceda, das subvencións percibidas ou concedidas ao seu abeiro, a cal
será obxecto de declaración pola Presidencia da Deputación, trala tramitación previa do
oportuno expediente contraditorio con audiencia da entidade interesada.
2.- A identificar os servizos cofinanciados pola Deputación de Ourense. Transcorridos
quince días dende esta publicación remitirase telematicamente á Deputación de Ourense
fotografías no que conste a identificación do servizo/persoal como cofinanciado pola
Deputación e que responderá as normas de información e publicidade que se farán chegar
pola Deputación de Ourense para que sexan observadas polas entidades que se adhiran a
estes programas. O incumprimento das obrigas de publicidade dará lugar ao reintegro ou
perda do dereito ao cobro da subvención, con carácter parcial, e ata un importe do 20 % da
subvención concedida, determinándose de conformidade co principio de proporcionalidade e
en atención á gravidade do incumprimento comprobado. A declaración da obriga de
reintegro ou da perda do dereito ao cobro da subvención realizarase por resolución da
Presidencia da Deputación, trala tramitación previa do oportuno expediente contraditorio con
audiencia da entidade interesada.
II) Bases relativas á Acción 1: Puntos de Atención á Infancia (PAI).
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II.1 Obxecto
En virtude desta actuación a Deputación Provincial subvencionará o funcionamento do
Puntos de Atención á Infancia (PAI) situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e
encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que teñen por finalidade
prestar atención de apoio ós pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3
anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, de 28 de xullo.
A través deste Programa a Deputación subvencionará gastos de persoal, gastos inherentes os
servizos prestados dentro do PAI/ derivados (alimentación, equipamentos de comedor
etcétera) e gastos de mantemento do centro.
Para as subvencións concedidas nesta Acción resérvase crédito na aplicación 231.11/462.01
do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2017 por importe
de 100.000 € ( cen mil euros).
II. 2 Contía da subvención.
O importe da subvención relaciónase da forma seguinte:
a) Contía de tramo fixo, equivalente, o 80% do orzamento total previsto para esta
Acción I, dividirase entre o número de PAIs que cumpran as condicións indicadas
nestas bases para poder acceder á subvención que percibirán un tramo económico
fixo.
80.000 € / núm. de PAIs que cumpren requisitos para subvención = Contía
económica por PAI- Tramo fixo.
b) Contía de tramo variable, equivalente o 20% do orzamento total previsto para esta
Acción I, dividirase entre o número de prazas totais, cubertas polo conxunto de PAIs
que cumpran as condicións indicadas nestas bases para acceder á subvención, que
percibirán a contía económica que resulte de multiplicar o resultado da división
anterior polo número concreto de prazas cubertas en cada un dos PAIs, da forma
seguinte:
20.000 € (20% de 100.000€) / núm. Total de prazas cubertas polos PAIs =
Contía Económica por praza.
Contía económica por praza X núm. De prazas cubertas do PAI = contía
económica total que percibirá cada PAI
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III. Bases relativa á Acción II. Servizos municipais complementarios.
III. 1 Obxecto.
En virtude desta acción, a Deputación subvencionará os gastos inherentes o
funcionamento daqueles servizos de titularidade municipal que, en xornada diúrna,
desenvolven funcións de apoio de atención e coidado fora da xornada ordinaria dos
centros escolares e complementaria desta para nenos e nenas entre 3 e 12 anos actuando
como soporte e apoio as familias e contribuíndo á conciliación da vida laboral e familiar.
A través deste Programa a Deputación subvencionará gastos de persoal, gastos
inherentes os servizos prestados dentro do Servizo complementario (alimentación,
equipamentos de comedor etcétera) e gastos de mantemento do centro, no caso de
xestión indirecta do servizo ó importe da factura xerado ao concello pola empresa que
desenvolve o servizo.
Para as subvencións concedidas nesta Acción resérvase crédito na aplicación
231.11/462.01 do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2017 por importe de 100.000 € (cen mil euros).
III.2. Contía da subvención.
c) Contía de tramo fixo, equivalente, o 70% do orzamento total previsto para esta
Acción II, dividirase entre o número de servizos complementarios que cumpran as
condicións indicadas nestas bases para poder acceder á subvención que percibirán un
tramo económico fixo.
70.000 € / núm. De servizos complementarios que cumpren requisitos para
subvención = Contía económica por servizo complementario- Tramo fixo.
d) Contía de tramo variable, equivalente o 30% do orzamento total previsto para esta
Acción II, dividirase entre o número de prazas totais, cubertas polo conxunto de
servizos complementarios que cumpran as condicións indicadas nestas bases para
acceder á subvención, que percibirán a contía económica que resulte de multiplicar o
resultado da división anterior polo número concreto de prazas cubertas en cada un
dos servizos complementarios, da forma seguinte:
30.000 € (30% de 100.000€) / núm. Total de prazas cubertas polos servizos
complementarios = Contía Económica por praza.
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Contía económica por praza X núm. de prazas cubertas do servizo
complementario = contía económica total que percibirá cada servizo
complementario
IV. Dispoñibilidades orzamentarias.
As subvencións obxecto da presente convocatoria intégranse na liña de acción do Programa
Provincia de Asistencia aos concellos e Mancomunidades para a xestión de Puntos de
Atención á Infancia, contemplada no apartado

D.1, acción V, do Plan Estratéxico de

Subvencións da Deputación Provincial de Ourense e do INORDE para os exercicios 20152019.
Para as subvencións concedidas nesta convocatoria resérvase crédito na aplicación
231.11/462.01 do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2017 por importe de 200.000 € ( douscentos mil euros).
2º.- Someter a información pública, mediante anuncio inserido no BOP, as bases
inicialmente aprobadas, conforme co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense durante o prazo de 10 días hábiles.
Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as alegacións que consideren
oportunas, que serán resoltas expresamente polo Pleno. En caso de que non se formulen
alegacións entenderase elevado a definitivo o acordo da aprobación provisional.

E para que conste, -nos termos do artigo 206 do vixente ROF-, expido este
certificado en Ourense, o vinte e cinco de novembro de dous mil dezaseis.
V. e pr.
O PRESIDENTE,
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