PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sagunt ha adoptat en data 01/08/2014 l’acord núm.
24, que tot seguit es transcriu literalment:
Presentada directament la proposta per part de la Regidora de Serveis Socials, conclòs
l’examen dels assumptes inclosos en l’orde del dia, i sotmesa a votació, de conformitat amb el que
establix l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, per unanimitat, la Junta de Govern Local declara la urgència de l’assumpte.
Vistes le sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions relativa a
Promoció d’ activitats d’Acció Social amb Entitates, segons les bases aprovades per el Ple de data
27/03/2012 i publicades en el BOP de data 19/06/2012 .
Per tot això, vist l’informe-proposta del Departament de Participació Ciutadana, la Junta de
Govern Local, sense que es promoga debat, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Concedir les següents subvencions per a la realització dels projectes que
s’indiquen d’acord amb el detall següent:
Import
puntuaci
Beneficiaris / Projecte
conced Observacions
ó
it
AVOCAM (G96447065) club
de ocio y tiempo libre para
No s’admeten gastos telefon, quota plataforma,
60
4.500
assesoria fiscal
personas
con
diversidad
funcional
ADRA (G82262932) atencion
No s’admeten alguns conceptes del pressupost (
a las necesidades basicas de
assegurança local, mantenimient extintors,
40
10.087
la población emigrante en
reparacions local i material oficina ) i es limita el
riesgo de exclusión social
concepte d’aliments pels peribles
CARITAS PARROQUIA N.S.
NATIVIDAD
(R4600553D)
Es limiten els conceptes d’ alimentació a peribles
7.215 exclusivament, material escolar, gastos local,
proyecto de insercion social de 39
familias
y
personas
en
fullets i cartells
situación de vulnerabilidad
Presenten 2 projectos (malgrat el requeriment
segons base 5ª) es tria un d’ells per l’ àrea
GRUPO ESPIGA (G98297435)
gestora
34
2.030
apoyo escolar
No s’admete mat. Oficina, transport, asseg
accidents,dessuadores, samarretes, manten.
web, fotocopies, dossiers
SEGON: Disposar la despesa (fase D) a favor dels beneficiaris de la subvenció esmentats
en l’apartat primer.
TERCER: Ordenar el Pagament anticipat (fase OP) a favor dels beneficiaris de la
subvenció pels imports concedits, a càrrec de la Partida 330 2310 48500 . del Pressupost General
vigent, atés que s’ha comprovat que els beneficiaris de la subvenció no tenen quantitats pendents
de justificar.
QUART: Amb un caràcter general, la subvenció està subjecta al compliment dels requisits i
obligacions establides en les Bases de la Convocatòria, Bases d’Execució del Pressupost vigent i
Llei General de Subvencions. La gestió de la subvenció es realitzarà d’acord amb les bases de la
convocatòria i les condicions següents:

beneficiaris / projecte

termini
import del
import
finalitzaci màxim
de
projecte a
conce
observacions
ó activitat justificació
justificar
dit
presentació
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cj
AVOCAM (G96447065)
club de ocio y tiempo 31/12/201
31/01/2015
libre para personas con 4
diversidad funcional

13249.4
4.500
15982.17

ADRA
(G82262932)
atencion
a
las
necesidades basicas de 31/12/201
31/01/2015
la población emigrante 4
en riesgo de exclusión
social
CARITAS PARROQUIA
N.S.
NATIVIDAD
(R4600553D) proyecto
31/12/201
31/01/2015
de insercion social de
4
familias y personas en
situación
de
vulnerabilidad

10.08
7

No s’admeten gastos telefon,
quota plataforma, assesoria
fiscal
No
s’admeten
alguns
conceptes del pressupost (
assegurança
local,
mantenimient
extintors,
reparacions local i material
oficina ) i es limita el
concepte d’aliments pels
peribles

14800
Es limiten els conceptes d’
alimentació
a
peribles
exclusivament,
material
escolar, gastos local, fullets i
cartells

7.215

3900

Presenten
2
projectes
(malgrat
el
requeriment
segons base 5ª) es tria un
GRUPO
ESPIGA
d’ells per l’ àrea gestora
31/12/201
(G98297435)
apoyo
31/01/2015 2.030
No s’admete mat. Oficina,
4
escolar
transport,
asseg
accidents,dessuadores,
samarretes, manten. web,
fotocopies, dossiers
Els justificants de la despesa han de correspondre a les dates de realització de l’activitat.
Quan en l'execució del projecte es produïsquen desviacions, no justificades, superiors al 20% de
l'import que ha servit de base per a la concessió de la subvenció, podrà determinar-se el
reintegrament parcial o total de la subvenció concedida.
CINQUÉ: La justificació de la despesa es realitzarà de conformitat amb el que preveu la
base núm. 16na. de la convocatòria, fent ús dels models d’impresos per a subvencions disponibles
en la pàgina web (www.sagunt.es).
SISÉ: En cas de concurrència de subvencions per a la mateixa finalitat, el beneficiari de la
subvenció està obligat a comunicar a l’Ajuntament de Sagunt les subvencions concedides, tan
prompte com es coneguen (art. 14.d) LGS).
SETÉ: La variació de la finalitat de l’actuació o la falta de justificació de la realització del
projecte, així com l’incompliment per part del beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i la
resta de circumstàncies que han motivat la concessió de la subvenció, podran donar lloc al
reintegrament de les quantitats percebudes i a l’exigència dels interessos de demora corresponents
des de la data de pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde l’escaiença del
reintegrament o es produïsca la devolució efectiva per part del beneficiari (art. 37 LGS i art. 90
RGLS).
HUITÉ: Desestimar la sol·licitud de concessió de subvencions per causa de no reunir els
requisits per a la concessió pels motius indicats.
Sol·licitants

Projectes
promoviendo el futuro

FTSI (G95455937)

puntua
motiu
ció
No alcançar la puntuació mínima
28 segons base 9na. de l’ordenança
reguladora
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relacionate,
conocete
LA NIÑA DE CRISTAL
mejor divirtiendote
(G98010853)
proyecto de integración
sociolaboral de personas
LA
CASA
NUEVA inmigrantes
residentes
(G98213051)
en el municipio de sagunt
en situación de muy alto
riesgo de exclusión social
taller uñas de gel e inicio
A. GITANA PUEBLO
a decoracion de uñas
UNIDO (G98128515)
MORVEDRE ACULL

Pon tu
marcha

bicicleta

en

28

No alcançar la puntuació mínima
segons base 9na. de l’ordenança
reguladora

23

No alcançar la puntuació mínima
segons base 9na. de l’ordenança
reguladora

20

No alcançar la puntuació mínima
segons base 9na. de l’ordenança
reguladora
Renúncia expressa del sol·licitant en
data 18/06/2014

Contra este acte, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada podrà interposar recurs
de reposició (amb caràcter potestatiu) o impugnar-lo directament davant la jurisdicció contenciosa
administrativa (art. 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre).
Si la persona interessada opta per la interposició del recurs de reposició, ho ha de fer davant l’òrgan
municipal que va dictar l’acte i en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de rebre esta
notificació, amb l’advertiment que esta interposició impedirà, fins a la resolució expressa o
desestimació presumpta, la utilització de la via contenciosa administrativa. El recurs haurà de
resoldre’s i notificar-se en el termini d’un mes. En el cas contrari, cal entendre’l desestimat i quedarà
oberta la via contenciosa administrativa.
En el cas que la persona interessada decidisca interposar un recurs contenciós administratiu, ho ha
de fer directament davant el jutjat contenciós administratiu corresponent amb seu a la ciutat de
València, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà a aquell en què reba esta
notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol.
Tot això sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que estime convenient en
defensa dels seus drets.
Li ho comuniquem perquè en prenga coneixement i als efectes consegüents.

Sagunt, 26/08/2014

EL SECRETARI

Signat: Emilio Olmos Gimeno
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