ACTA COMISSIÓ VALORACIÓ: XEC BEBÉ
Nº 01/2020

Lloc:
Data:

Saló de Sessions de la Casa Consistorial
11/12/2020

Hora

12:00 hores

Expedient:

495/2020

Caràcter de la Sessió:

ORDINÀRIA

JUDITH CAPELLINO VENTURA ( 2 de 2 )
Alcaldesa
Data Signatura : 29/12/2020
HASH: f2b2653fa051ebfc95224d63a425748e

President de la Comissió
Vocals

No assisteix
Secretari

ASSISTENTS
JUDITH CAPELLINO VENTURA
JOAN LLUIS RODRIGO VENTURA
NIEVES SALES LLETI
FRANCISCA OLTRA MULET
CARMEN CHOFRE ORQUIN
Sr. Jose Vicente Farinós Molina

En el lloc, data i hora assenyalats, es reuneixen en primera convocatòria i sota la
presidència de Na Judith Capellino Ventura, que substitueix a Na CARMEN CHOFRE
ORQUIN , els membres de la Comissió de Valoració indicats, a fi de celebrar sessió, per a
la qual han sigut convocats dins del termini i en la forma escaient reglamentaris.
Actua com a Secretari-Interventor EN JOSE VICENTE FARINÓS I MOLINA, qui estén acta
de la present sessió, fent constar, com a mínim, de conformitat amb l'establit en l'article 18
de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.
I.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ.De conformitat amb el que s’estableix en la Base Sexta, es procediex a la constitució de la
Comissió Tècnica de Valoració, les funcions de la qual es troben assenyalades en la Base
6.2, 6.6 i 6.7.
Vista la Resolució num. 806/2020, relativa a designació de membres de la Comissió
Tècnica de Valoració.
Considerant l'exposat, es procedeix a la constitució de la Comissió tècnica, que queda
integrada pels membres que figuren en l'encapçalament de la present Acta.
II.- SOL·LICITUDS PRESENTADES.De conformitat amb el que s’extableix en la Base quarta, s´han presentat en el Registre
d’Entrada de l’ajuntament, les següents instàncies:
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JOSE VICENTE FARINOS MOLINA ( 1 de 2 )
Secretario-Interventor-Tesorero
Data Signatura : 29/12/2020
HASH: c2d6741344230dcdca953fa85484bff9

AJUNTAMENT DE RIOLA

AJUNTAMENT DE RIOLA
Registre Entrada
1945/2020

Nom
H.

Cognoms
E. A.

III.- PROPOSTA D’EXCLUSIÓ.Vist el que es disposa en la clàusula segona punt segon de les Bases:
“1.- Serà requisit imprescindible per al reconeixement de la subvenció que tots dos
progenitors, hagen residit, en el municipi de Riola amb caràcter efectiu, acreditat i
ininterromput d'almenys 6 mesos d'antelació al naixement o adopció.
En el cas de parelles de fet, separades o en situació de “monoparentalitat” , haurà de
justificar l'empadronament a Riola la persona que ostente la guarda i custòdia.
En cas que un dels pares, per raons de treball i quan la Llei exigisca estar empadronat en
el mateix lloc on s'exerceix l'activitat laboral, no reunira aquest requisit, haurà d'acreditarse tal situació aportant el certificat d'empadronament acompanyat d'una declaració jurada
on conste el motiu i la normativa que regula la mateixa, així com el lloc de residència de la
unitat familiar.
En el supòsit de famílies monoparentals, només s'exigirà que figure empadronada amb
una antiguitat ininterrompuda de 6 mesos, la persona al càrrec del xicotet.
Serà requisit per al pagament efectiu de l'ajuda que les persones beneficiàries
assenyalades en l'apartat anterior es troben residint en el municipi de Riola i que, en tot
cas, el nounat haja sigut empadronat per primera vegada al municipi i mateix domicili que
els beneficiaris.”
Vist el que es disposa en la Base 6ºa, que estableix el següent:
rebudes. Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit
inicial disponible de la convocatòria, seran proposades a la per a ser resoltes favorablement.
7. La Comissió de Valoració formularà proposta de resolució, que es publicarà a l'efecte de
notificació en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els
següents llistats:
a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per haver presentat la seua sol·licitud,
reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria abans d'esgotar-se el
crèdit inicialment disponible destinat a atendre aquestes ajudes.
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant la
seua sol·licitud desestimada.
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida.
Les persones sol·licitants referides en els apartats b) i c) se'ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils
perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua
sol·licitud i presenten la documentació requerida.
8. Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a això
s'elevarà la proposta de resolució per la Comissió de Valoració perquè la sotmeta a aprovació de
l'òrgan competent i es procedisca a la seua posterior publicació.
9. La resolució serà objecte de publicació, en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes
electrònic de l'Ajuntament i en la Base de dades Nacional de Subvencions, assortint aquesta
publicació els efectes de la notificació.
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“6. La Comissió de Valoració comprovarà pel seu ordre cronològic de presentació les sol·licituds

AJUNTAMENT DE RIOLA

Considerant l'exposat, la Comissió de Valoració formula, aporba per UNANIMITAT dels
presents, el següent ACORD:
PRIMER.- DESESTIMAR la sol·licitud presentada amb RE num. 1945/2020, per concòrrer
la següent causa d’exclussió:
Registre Entrada
1945/2020

Nom
H.

Cognoms
E. A.

Motiu
Un dels progenitors no figura
que haja residit, en el municipi
de Riola amb caràcter efectiu,
acreditat
i
ininterromput
d'almenys 6 mesos d'antelació
al naixement o adopció.
(Base 2.2)

SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix en la Base 6ª, el present acord es
publicará en la página web de l’Ajuntament durant un termini de 5 dies hàbils perque els
interessat/-ades en el procediment al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en
el seu cas, esmenen la seua sol·licitud.
Transcorregut el termini establit, sense que s’hagen formulat al·legacions, la present
proposta se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència, s'alça la sessió, sent les
12:05 h, de tot la qual cosa, com a Secretari done fe.
EL SECRETARI:

el
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LA PRESIDENTA:

