Excm. Ajuntament de Sagunt

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el dos de maig
de dos mil catorze va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
5

CONVOCATORIA DE CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ. EXP. 2014/187-AY.
L’Ajuntament de Sagunt realitza en els últims anys una convocatòria pública anual de beques de
formació en pràctiques de periodisme per a potenciar el servei municipal i possibilitar que els becaris
completen la seua formació i adquirisquen experiència en la pràctica periodística diària.
L’art. 23.2 de la Llei General de subvencions estableix la forma d’inici del procediment de
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, que ha d’iniciar-se per mitjà de
convocatòria que en regule expressament el contingut.
A la vista de l’informe-proposta del Tècnic Instructor, constant en l’expedient únicament el
document emés per Intervenció (impressió de la pantalla d’ordinador) sense signatura manuscrita ni còpia
autèntica de document electrònic segons la Resolució del 19 de juliol de 2011 de la Secretaria d’Estat per
a la Funció Pública per la qual s’aprova la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Procediments de copiat
autèntic i conversió entre documents electrònics, la Junta de Govern Local, sense que es promoga debat,
per unanimitat, ACORDA:
Primer. Efectuar la convocatòria per a la concessió de dos beques en matèria de periodisme per a
l’exercici actual, d’acord amb el contingut següent:
CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA
DETALL
Convocatòria de dos beques de formació per al
Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la Gabinet de Comunicació
beca
Bases reguladores aprovades pel Ple de data:
Ple de data: 29-10-2013 acord núm. 2
Butlletí Oficial de la Província de València en què BOP núm. 47 de data: 25-02-2014, i pàgina web:
es publiquen les bases
www.sagunt.es
Partida: 120 4910 4820/Beques: Gabinet de
Crèdits pressupostaris a què s’imputa la beca
Premsa
Quantia total màxima del crèdit pressupostari
destinat a esta convocatòria
14.400,00 €.
Règim de concessió de les beques

En règim de concurrència competitiva
Els que recull la base 2 de l’Ordenança
Requisits per a sol·licitar la beca i forma d’acreditarreguladora, publicada en la pàgina web de
los
l’Ajuntament de Sagunt (www.sagunt.es)
Responsable Àrea gestora: José Luis Lozano
Òrgans competents per a la instrucció del
Redondo, responsable del Gabinet de
procediment
Comunicació
Comissió Informativa de Règim Interior /
Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds
Comissió de valoració
Òrgan que concedeix les beques
Termini de resolució i notificació de la
convocatòria:
Documents i informació que ha d’adjuntar-se a la
petició

Junta de Govern Local

Possibilitat de reformulació de la sol·licituds

NO

Criteris de valoració de les sol·licituds

Base 9 de l’Ordenança reguladora

Resolució de concessió per JGL

Posa fi a la via administrativa
La resolució serà motivada i es notificarà per
escrit de manera individual als interessats (art.
58 LRJPAC)

Mitjans de notificació o publicació

6 mesos
Sol·licitud pàgina Web i documentació detallada
en la base 5 de l’ordenança reguladora

Exemplar només als efectes que conste en l'expedient administratiu.
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Segon. Autoritzar la despesa (fase A) per un import total de 14.400 €, repartits en dos beques de
7.200 € cada una (600 € mensuals bruts).
Tercer. Fer pública la present convocatòria de beques per mitjà de la publicació en pàgina web
municipal i en els taulers d'anuncis (base 3 de l'ordenança).
Quart. Establir com a termini màxim per a la presentació de sol·licituds el dia 30 de maig de
2014.

Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent. IGUALMENT US FAIG
CONSTAR QUE A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS
HAUREU D’ASSENYALAR ELS RECURSOS QUE PROCEDISQUEN
CONFORME A LA CIRCULAR REMESA PER SECRETARIA GENERAL.
Sagunt, a 2 de Maig de 2014.
EL SECRETARI GENERAL,

Sgt.: Emilio Olmos Gimeno.

Exemplar només als efectes que conste en l'expedient administratiu.

