PRENSA Y COMUNICACIÓN

Expedient: 2016/150
Descripció: Convocatòria de sis beques per al Gabinet de Comunicació.
Persona interesada: AJUNTAMENT DE SAGUNT, NIF P4622200F.
Import: 86.400,00 €
Procediment: AY02 Concessió concurrència competitiva
EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sagunt ha adoptat en data 18 de novembre de 2016
l’acord núm. 68, que tot seguit es transcriu literalment:
“La Junta de Govern Local, de data 7 d’octubre de 2016, aprovà la concessió de 6 beques de formació
per a fer pràctiques periodístiques en el Gabinet de Comunicació i la formació d’una llista d’espera per
a substitucions, en relació a la convocatòria aprovada per JGL, de data 13 de maig 2016, segons les
bases aprovades pel Ple de data 29 de març de 2016 i publicades en el BOP de València de data 29
d’abril de 2016.
Vist que una de les 6 persones beneficiàries, Marta Gozalbo Berenguer, ha renunciat a la beca abans
de començar, per tant és una renúncia efectiva des de l’1 de novembre de 2016.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la renúncia a la beca de Marta Gozalbo Berenguer, amb efectes de l’1 de novembre
de 2016.

Segon. Concedir 1 beca de 13.800 € (600 € mensuals bruts durant 23 mesos) a Anaïs Ordóñez
Teruel, com a primera beneficiària de la llista d’espera, que començarà l'activitat en data 1 de
desembre de 2016.

Tercer. Aprovar la despesa plurianual per import de 13.800 €, corresponent al programa plurianual
2016-2018_Beques de Formació_ Premsa i Comunicació, la distribució per exercicis de la qual és la
que s'indica a continuació, i disposar la despesa (fase D) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 120
4910.48201_a favor dels beneficiaris de les beques, corresponent a l'any 2016.
Les anualitats de l'exercici 2017 i 2018 queden condicionades al fet que s'habilite el crèdit
pressupostari corresponent.
Ordre
Prela- Beneficiària
ció
1

Pressupost
2016
(1 mes)

Ordóñez Teruel, Anaïs

600

Pressupost
2017
(12 mesos)
7.200

Pressupost
2018
(10 mesos)
6.000

TOTAL
(23
mesos)
13.800

Quart. L'abonament de la beca es realitzarà mitjançant la seua inclusió en la nòmina d’este
Ajuntament i s’ordenarà el pagament de les mensualitats vençudes, segons com pertocarà a favor
dels
beneficiaris, amb càrrec
a la partida
del
Pressupost
General
vigent.
Cinqué. Amb caràcter general, la beca 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.
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Sisé. En cas de concurrència d'ajudes per a la mateixa finalitat, el beneficiari de la beca o, si escau, el
representant, està obligat a comunicar a l'Ajuntament de Sagunt les ajudes concedides, tan prompte
com les coneguen (art. 14.d. de la LGS).
Seté. Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la concessió d’esta beca a favor de les
persones interessades.”
Li ho comuniquem perquè en prenga coneixement i als efectes consegüents, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, si escau. Este acte, que té caràcter definitiu, de
conformitat amb allò que estableix l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posa fi a la via administrativa.
Contra este acte podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o impugnar-lo
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que opte per la interposició del recurs de reposició, ho ha de fer davant l’ Alcaldía i en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent en què va rebre la notificació. Tinga en compte que tal
interposició impedirà, fins a la seua 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
cas contrari, s’entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.
En el cas que decidisca interposar un recurs contenciós administratiu directament, ho ha de fer davant
el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent amb seu a la ciutat de València, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de rebre esta notificació, de conformitat amb el que disposen els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Tot això sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que estime convenient en
defensa dels seus drets.
La secretària general p.s., l’oficial major.Josefa Mª Esparducer Mateu.Sagunt, 22 de novembre de
2016
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Sisé. En cas de concurrència d'ajudes per a la mateixa finalitat, el beneficiari de la beca o, si escau, el
representant, està obligat a comunicar a l'Ajuntament de Sagunt les ajudes concedides, tan prompte
com les coneguen (art. 14.d. de la LGS).
Seté. Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la concessió d’esta beca a favor de les
persones interessades.”
Li ho comuniquem perquè en prenga coneixement i als efectes consegüents, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, si escau. Este acte, que té caràcter definitiu, de
conformitat amb allò que estableix l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posa fi a la via administrativa.
Contra este acte podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o impugnar-lo
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que opte per la interposició del recurs de reposició, ho ha de fer davant l’ Alcaldía i en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent en què va rebre la notificació. Tinga en compte que tal
interposició impedirà, fins a la seua 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
cas contrari, s’entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.
En el cas que decidisca interposar un recurs contenciós administratiu directament, ho ha de fer davant
el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent amb seu a la ciutat de València, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de rebre esta notificació, de conformitat amb el que disposen els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Tot això sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que estime convenient en
defensa dels seus drets.
La secretària general p.s., l’oficial major.Josefa Mª Esparducer Mateu.Sagunt, 22 de novembre de
2016
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Expedient: 2016/150
Persona interessada: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
Procediment: AY02 Concessió de subvencions en concurrència competitiva
Descripció: Convocatòria de sis beques per al Gabinet de Comunicació

NIF: P4622200F

EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sagunt ha adoptat en data 7 d’octubre de 2016 l’acord
núm. 57, que tot seguit es transcriu literalment:
“Vistes les sol·licituds presentades en relació a la convocatòria de beques aprovada per la JGL de
data 13 de maig de 2016, relativa a Beques realització pràctiques periodisme, segons les bases
aprovades pel Ple de data 29 de març de 2016 i publicades en el BOP de València de data 29 d’abril
de 2016.
Vist l’informe emés per la Comissió de Valoració constituïda en data 21 de setembre de 2016,
integrada pels membres de la Comissió Informativa d’Administració Local i Transparència.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Concedir 6 beques de 14.400 € (600 € mensuals bruts durant 24 mesos) als beneficiaris que
s'indiquen, que començaran l'activitat en data 1 de novembre de 2016 d'acord amb el següent detall:
Núm.

Puntuació

BENEFICIARI

NIF

IMPORT
BECA

1

10’80 Gómez Gil, Ángel

14.400 €

2

10’70 Gozalbo Berenguer, Marta

14.400 €

3

10’70 Chover Montaner, Vicent

14.400 €

4

10’20 Peris Gil, Mario

14.400 €

5

10’20 Gurrea Peris, Bárbara D.

14.400 €

6

9’90 Ferrer Franch, Roberto

14.400 €

Segon. Aprovar la despesa plurianual per import de 86.400 €, corresponent al programa plurianual
2016-2018_Beques de Formació_ Premsa i Comunicació, la distribució per exercicis de la qual és la
que s'indica a continuació, i disposar la despesa (fase D) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 120
4910.48201_a favor dels beneficiaris de les beques, corresponent a l'any 2016.
Les anualitats de l'exercici 2017 i 2018 queden condicionades al fet que s'habilite el crèdit
pressupostari corresponent.
Ordre
Prela- NIF
ció
1

Beneficiari

2

Gómez Gil, Ángel
Gozalbo Berenguer, Marta

3

Chover Montaner, Vicent

4

Peris Gil, Mario

5

Gurrea Peris, Bárbara D.

6

Ferrer Franch, Roberto

Total general

Pressupost
2016
(2 mesos)

Pressupost
2017
(12 mesos)

Pressupost
2018
(10 mesos)

TOTAL
(24
mesos)

1.200

7.200

6.000

1.200

7.200

6.000

1.200

7.200

6.000

1.200

7.200

6.000

14.400

1.200

7.200

6.000

14.400

1.200
7.200

7.200
43.200

6.000
36.000

14.400
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Tercer. L'abonament de la beca es realitzarà mitjançant la seua inclusió en la nòmina d’este
Ajuntament i s’ordenarà el pagament de les mensualitats vençudes, segons com pertocarà a favor
dels
beneficiaris, amb càrrec
a la partida
del
Pressupost
General
vigent.
Quart. Amb caràcter general, la beca 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.
Cinqué. En cas de concurrència d'ajudes per a la mateixa finalitat, el beneficiari de la beca o, si escau,
el representant, està obligat a comunicar a l'Ajuntament de Sagunt les ajudes concedides, tan
prompte com les coneguen (art. 14.d de la LGS).
Sisé. Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la concessió d’estes beques a favor de
les persones interessades.
Seté. Desestimar la sol·licitud de concessió de beca per no tindre els requisits, als sol·licitants i
segons els motius que s'indiquen en la taula següent:
SOL·LICITANT

NIF

MOTIU DESESTIMACIÓ

Romeu Zorio, Carolina

Base 6.4.c

Martínez Cataluña, Laia

Base 6.4.e

Chust Bueno, Sara

Base 6.4.a

Ibáñez Cuquerella, Miguel

Base 6.4.c

Alonso López, Ventura

Base 6.4.b

Navarro Máñez, Marta

Base 6.4.b

Bosch Forés, Joel

Base 6.4.a.b.c.e
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Huité. Constituir la següent llista d'espera, segons estableixen les bases 8 i 16 de l’Ordenança, en
l’ordre de prelació que s’indica en la taula següent:
Núm.

Puntuació

SOL·LICITANTS

1

9’80

Ordóñez Teruel, A.

2

9’40

Mora Cidad, S.

3

8’90

Barba Gracia, C.

4

8’70

Moreno Martínez, P.

5

7’60

Sáez Rodrigo, S.

6

7’30

Caballero Martínez, S.

7

7’00

Rico Hernández, D.

8

6’30

Alcaide Suárez, A.

9

6’10

Padilla Bosque, D.

10

6’00

Quintanilla Simón, N.

11

5’20

Pardo García , M.

12

5’10

Bono Furió, A.

13

4’90

Caballer Alegre, F.

14

4’50

Goicoechea Navarro, L.

15

3’70

Ballester Bellver, L

NIF
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Nové. La puntuació per apartats i total dels 21 aspirants admesos és la que s’indica en la taula
següent:
Expedient
acadèmic

Nom

1

Gómez Gil, A.

2

Notícies, Valencià
etc.

Cursos,
cursets,
etc

Memòria Total

2’50

3

2

1’60

1’70

10’80

Gozalbo Berenguer, M.

2

3

2

2

1’70

10’70

3

Chover Montaner, V.X.

2

3

2

2

1’70

10’70

4

Peris Gil, M.

1’50

3

2

2

1’70

10’20

5

Gurrea Peris, B. D.

1’50

3

2

2

1’70

10’20

6

Ferrer Franch, R.

2’50

2’10

2

1’50

1’80

9’90

7

Ordóñez Teruel, A.

2

3

1

2

1’80

9’80

8

Mora Cidad, S.

2

3

2

0’70

1’70

9’40

9

Barba Gracia, C.

1’50

2’70

1

2

1’70

8’90

10 Moreno Martínez, P.

2

--

3

2

1’70

8’70

11 Sáez Rodrigo, S.

2

--

2

2

1’60

7’60

1’50

3

--

1’10

1’70

7’30

13 Rico Hernández, D.

2

2’30

1

--

1’70

7’00

14 Alcaide Suárez, A.

2

0’30

2

0’20

1’80

6’30

15 Padilla Bosque, D.

2

0’60

--

1’70

1’80

6’10

16 Quintanilla Simón, N.

2

--

2

2

--

6’00

17 Pardo García , M.

2’50

--

1

1’70

--

5’20

18 Bono Furió, A.

1’50

--

--

2

1’60

5’10

19 Caballer Alegre, F.

2

0’80

--

0’50

1’60

4’90

20 Goicoechea Navarro, L.

2

--

1

1’50

--

4’50

1’50

0’50

--

--

1’70

3’70

12 Caballero Martínez, S.

21 Ballester Bellver, L

Li ho comuniquem perquè en prenga coneixement i als efectes consegüents, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, si escau. Este acte, que té caràcter definitiu, de
conformitat amb allò que estableix l’article 114 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posa fi a la via administrativa.
Contra este acte podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o impugnar-lo
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que opte 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 del dia següent en què va rebre la
notificació. Tinga en compte que tal reposició impedirà, fins a la seua 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 cas contrari s’entendrà desestimat i quedarà oberta
la via contenciosa administrativa.
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En el cas que decidisca interposar un recurs contenciós administratiu directament, ho ha de fer davant
el jutjat contenciós administratiu corresponent amb seu a la ciutat de València, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de rebre esta notificació, de conformitat amb el que disposen els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Tot això sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que estime covenient en
defensa dels seus drets.
El secretari general. Emilio Olmos Gimeno. Sagunt, 13 d’octubre de 2016.
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