
 

Núm. Expedient: 3531/2017

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN MATÈRIA DE 
PREMIS EXPEDIENTS ACADÈMICS PER A L´EXERCICI 2017

 

Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions en 
matèria  de PREMIS EXPEDIENTS ACADÈMICS per  a  l´exercici  2017,  segons les 
bases reguladores d'aquestes aprovades per Junta de Govern Local de data 18 d’abril 
de 2017 i publicades en el BOIB núm 61 de data 18 / de maig / 2017.

 

Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 25 d’agost de 2017 
emesa  per  la  comissió  de  valoració  de  l´expedient  al  que,  prèvia  exclusió  dels 
sol·licitants que no compleixen amb els requisits de la convocatòria, s'ha procedit a 
valorar  als  admesos  conforme  als  criteris  de  valoració  establerts  a  les  Bases 
reguladores d´aquesta convocatòria de subvencions. 

 

Vist que segons el certificat de data 6 de setembre de 2017, la proposta provisional de 
concessió de subvencions ha estat publicada i  exposada a la seu electrònica i  als 
taulers d'anuncis de l'Ajuntament d'Eivissa durant  el  termini  de 10 dies establert  a 
l'article  5è  2  de  les  bases  que  regulen  aquesta  convocatòria  i  a  l'article  14  de 
l'ordenança  reguladora  de  les  bases  generals  en  matèria  de  subvencions  de 
l'Ajuntament d'Eivissa, i que durant aquest termini no s'han formulat al·legacions per 
part dels beneficiaris. 

Vist què només s’han presentat 3 sol·licituds de premi de Formació Professional i 14 
de  Batxillerat,  per  tal  de  no  deixar  desert  7  premis  de  Formació  Professional  la 
comissió aprova concedir els premis a totes les sol·licituds que reuneixen els requisits 
independentment de Batxillerat o Fp.

Per tot això, d'acord amb l'article 25 i 34.2 de la Llei General de Subvencions en quant 
al  procediment  i  el  previst  a  les  bases d'execució  respecte  a  la  competència  i  la 
fiscalització prèvia de conformitat del Interventor,  es proposa a la Junta de Govern 
Local la adopció del següent ACORD:

 

PRIMER: Concedir les següents subvencions als beneficiaris que s'indiquen a 
continuació d'acord amb el següent detall:

DNI Modalitat Nota 
mitjana 

Subvenció 
que es 

proposa

47407980N Batxillerat - Ciències 10 300 €

48198136A Batxillerat - Ciències 10 300 €

 



 

X6316077R Batxillerat - Ciències 9,95 300 €

48198128H Batxillerat - Ciències 9,95 300 €

47431963Y Batxillerat – Humanitats i ciències socials 9,53 300 €

47405536Y Batxillerat - Ciències 9,47 300 €

48232874B Batxillerat - Ciències 9,37 300 €

47432631F Batxillerat - Ciències 9,26 300 €

48231986C Batxillerat - Humanitats 9,11 300 €

47405052M Batxillerat - Ciències 8,84 300 €

47408696S Batxillerat - Humanitats i ciències socials 8,79 300 €

47408619F Batxillerat - Humanitats i ciències socials 8,74 300 €

48232208N Batxillerat - Ciències 8,58 300 €

47408916M Batxillerat - Ciències 8,47 300 €

72185667Y Formació professional – Tècnic superior en 
Integració social

9,62 300 €

71360968H Formació professional – Tècnic en sistemes 
microinformàtics i xarxes

9 300 €

41452248S Formació professional – Tècnic en sistemes 
microinformàtics i xarxes

8,7 300 €

SEGON: Comprometre o disposar la despesa (Fase D) amb càrrec a l'autorització de 
l'aplicació pressupostaria 2017 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD a favor 
dels beneficiaris de la subvenció pels imports concedits.

 

TERCER: dos possibilitats 

En cas de subvenció  post  pagable:  La present  subvenció  es farà  efectiva  a  cada 
beneficiari per la totalitat una vegada presentada i aprovada l'oportuna justificació.

En  cas  de  subvenció  pre  pagable:  Reconèixer  l´obligació  (Fase  O)  i  ordenar  el  
pagament (Fase P) a favor dels beneficiaris per un import total de ----- €,  corresponent 
al (%) del import concedit, de conformitat amb el disposat a l´article 13 de les bases 

 



 

reguladores, i realitzar el pagament als beneficiaris en el termini mes breu possible. El  
% restant es farà efectiu a la finalització de l´obra/activitat subvencionada i una vegada 
presentada i aprovada l´oportuna justificació.

 

QUART: La variació de la finalitat de l'actuació, la falta de justificació de la realització 
del  projecte,  així  com  el  incompliment  pel  beneficiari  de  qualsevol  les  requisits, 
condicions i  demés circumstancies que han motivat  la  concessió  de la  subvenció, 
donaran lloc a la resolució de la mateixa en els termines previstos a l'article 14 de les 
bases reguladores de la convocatòria.

 

CINQUÈ: Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per no reunir els requisits 
per la seva concessió pels motius que s'indiquen:

Nom o raó 
social

Projecte o activitat Motiu de denegació

47432361J Batxillerat No empadronat a Eivissa a 31/12/2016

I  en  prova  de  conformitat,  firmen  aquesta  acta  els  membres  de  la  Comissió  de 
Valoració, que consta de tres fulls.

 

 

Eivissa, 

 

(Document signat electrònicament al marge)

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-09-28T09:36:15+0200
	Eivissa
	ENCARNACIÓN SILVERDE FERNANDEZ - 01810304C
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-09-29T14:19:08+0200
	Eivissa
	IVÁN JOSÉ CASTRO SANCHEZ - 44400831K
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-10-02T17:07:25+0200
	Eivissa
	BELEN CARDONA ROSELLO - 46957977G
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-10-03T11:18:18+0200
	Eivissa
	AGUSTÍN PEREA MONTIEL - 41460638X
	Ho accepto




