Excm. Ajuntament de Sagunt

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el vint-i-vuit de
març de dos mil catorze va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
10
RECTIFICACIÓ ERROR ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 DE
MARÇ 2014, AMPLIACIÓ TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS D’AJUDES AL
FOMENT DE LA IGUALTAT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE,
CONVOCATÒRIA 2014. EXP. 2014/139.
En data 14 de març de 2014 es va adoptar en l’acord num. 6, la convocatòria pública anual
d’ajudes destinades al foment de la igualtat i a la prevenció de la violència de gènere per l’any 2014. En el
acord nomenat, s’establia el termini màxim per presentar sol·licituds el día 25/04/ 2014.
N’obstant l’ordenança reguladora aprovada pel Ple de la corporació en data 29 d’octubre de 2009
estableix en la base 4ª que: “ El termini de presentació de sol·licituds es farà públic en cada convocatòria.
Es donarà publicitat de la convocatòria anual a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Sagunt (www.
Aytosagunto.es ) oficines PROP i SAIC de Sagunt i Port de Sagunt i tauler d’anuncis municipal.
En tot cas el termini de presentació de sol·licituds serà com a mínim de 30 dies i es determinarà,
expressament, la data de finalització del termini, en la convocatòria anual. L’incompliment del termini
establert determinarà automàticament l’exclusió de la sol·licitud”.
S’observa que resulta impossible complir el termini de 30 dies al que fa referència la base 4 de
l’ordenança, i es fa necessari la rectificació de l’acord número 6 en el seu punt quart i l’ampliació del
mateix.
Conforme allò disposat a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, les Administracions Públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia del interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents als seus actes.
A la vista d’allò exposat i de conformitat amb l’informe-proposta del departament d’Igualtat, la
Junta de Govern Local sense que es promoga debat, per unanimitat, ACORDA:
ÚNIC: Rectificar l’error material del punt quatre de l’acord núm. 6 de JGL de 14/03/2014 on diu
: “ QUART: establir el termini màxim de presentació de sol·licituds, fixat en el dia 25/04/2014”, haurà de
posar: “ QUART: establir el termini màxim de presentació de sol·licituds, fixat en el dia 16 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 28 de Març de 2014.
EL SECRETARI GENERAL,

Sgt.: Emilio Olmos Gimeno.

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

Excm. Ajuntament de Sagunt

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el catorze de
març de dos mil catorze va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
6
CONCESSIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AJUDES FOMENT DE LA
IGUALTAT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÉNCIA DE GÈNERE. EXP. 2014/139.
L’Ajuntament de Sagunt està realitzant en els últims anys una convocatòria pública anual
destinada al foment de la igualtat entre homens i dones i la prevenció de la violència de gènere
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 mitjançant la
convocatòria regulant-ne expressament el contingut.
Vist l’informe del Secretari y no obstant el mateix.
A la vista de l’informe-proposta del departament d’Igualtat, 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 subvencions en matèria de foment de la
igualtat entre homens i dones i la prevenció de la violència de gènere, per a l’exercici actual de 2014 amb
el contingut següent:
CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA
DETALL
Convocatòria i concessió d’ajudes per activitats
que fomenten la igualtat entre homens i dones i
Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la la prevenció de la violència de gènere ( Base 1ª
subvenció:
de l’ordenança) .
Bases reguladores aprovades pel Ple de data:
Ple de data: 29 octubre de 2009 acord núm 3.
Butlletí Oficial de la Província de València on es BOPV núm 33 de 9 de febrer de 2010 i pàgina
publiquen les Bases:
web: www.sagunt.es
Partida: 310 2350 48501 Subv.promoció de la
Crèdits pressupostaris a què s’imputa la subvenció
igualtat entre homens i dones
Quantia total màxima del crèdit pressupostari destinat 10.000,00 € €
a aquesta convocatòria:
Règim de concessió de les subvencions
En règim de concurrència competitiva
Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma Els que recull la Base 2ª de l’Ordenança
d’acreditar-los:
reguladora ,inserida en la pàgina
web
de
l’Ajuntament
de
Sagunt
(www.sagunt.es)
Òrgans competents per a la instrucció del procediment
Responsable Àrea gestora: òrgan instructor
Comissió de valoració d’acord amb la Base 10
Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds:
de l’Ordenança reguladora.
Òrgan que concedeix les subvencions

Junta de Govern Local

Termini de resolució i notificació de la convocatòria:

3 mesos
Sol·licitud
pàgina
Documents i informació que ha d’adjuntar-se a la www.sagunt.es
petició:

web

Possibilitat de reformulació de les sol·licituds

NO

Criteris de valoració de les sol·licituds

Base 9ª de l’Ordenança reguladora

Resolució de concessió per JGL

Posa fi a la via administrativa

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

municipal.
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Mitjans de notificació o publicació

La resolució serà motivada i es notificarà per
escrit de manera individual als interessats (art.
58 LRJPAC)
SEGON: Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a la partida 310 2350 48501 Subv.prom.
igualtat entre homens i dones del Pressupost General vigent, per un import de 10.000,00 €
TERCER: Fer pública la convocatòria de subvencions per mitjà de la publicació en el tauler
d’anuncis de l’ajuntamente, en lla web municipal (www.sagunt.es ) i en les oficines SAIC i PROP de
Sagunt i Port de Sagunt. .
QUART: Establir el termini màxim de presentació de sol·licituds, fixat en el dia 25/04/2014.

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 14 de març de 2014.
EL SECRETARI GENERAL,

Sgt.: Emilio Olmos Gimeno.

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

