Procediment

3634/2020

Subvencions per Concurrència Competitiva

DECRET
Antecedents de fet

2. En data 31 d’agost de 2020 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa va
aprovar la convocatòria dels premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà curs 2019/20.

4. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els Serveis Tècnics
Municipals del Departament de Joventut han detectat diverses deficiències a algunes
de les sol·licituds presentades i/o que la documentació que algunes persones
interessades varen adjuntar a les seues sol·licituds és incompleta i/o incorrecta, tal i
com s'indica a la taula següent :
CIF

Registre d'Entrada

48199922H

2020-E-RE-10509

47406027Z

2020-E-RE-10607

48230306L

2020-E-RC-13154

X8815055Y

2020-E-RE-10788

49411075Z

2020-E-RE-10818

47258562W

2020-E-RE-10901

47258170R
X6263812S
41457579X

2020-E-RE-10904
2020-E-RE-10913
2020-E-RE-10922

47406527P

2020-E-RE-10968

49412272S

2020-E-RE-10983

Documentació requerida
- El formulari M-004 signat per la
persona representant del menor.
- Document d’identitat
- El formulari M-004 signat per la
persona representant del menor.
- Document d’identitat
- Formulari M-141 de la convocatòria
actual
- Formulari M-004
- Formulari M-141 de la convocatòria
actual
- Document d’identitat
- Document d’identitat
- Document d’identitat
- Document d’identitat
- Document d’identitat
- Certificat acadèmic
- Formulari M-004
- Document d’identitat
- Certificat acadèmic
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Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 09/10/2020
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3. En data 8 de setembre de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB) un extracte d'aquesta convocatòria.

Número: 2020-5558 Data: 09/10/2020

1. En data 30 d’abril de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Eivissa va aprovar les Bases
específiques reguladores dels premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà.

Codi Validació: 7F4RKQ7PD5AS24WLAKJ6M2SRQ | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Claudia Cotaina Roselló (1 de 2)
Regidora
Data Signatura: 09/10/2020
HASH: df79c956ca983068188e39eb0f8d8d51

Expedient núm.

47430697M

2020-E-RC-13552

- Formulari M-004 signat, també per la
persona representant.

Fonaments de dret

Atès l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l'article 25 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears i, en virtut de les atribucions que m'han estat delegades
mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2019-3897, d'organització municipal, de data 20
de juny de 2019, RESOLC:
Primer. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord 5.2 de les Bases, en concordança amb l'article 45.1.b)
de la LPACAP.
Segon. Requerir a les persones interessades relacionades a la taula anterior, d'acord
amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de
l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica
de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds
i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació
requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds.
Tercer. Informar que l'article 68.1 de la LPACAP estableix que, en el cas que les
persones interessades no esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds
i/o no aportin els documents preceptius en el termini concedit, es considerarà que
desisteixen de les seues sol·licituds.
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Atès que algunes sol·licituds no reuneixen algun dels requisits establerts a l'article 66
de la LPACAP, falta alguna documentació o el compliment d'algun tràmit exigit a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), o bé a les Bases de la
convocatòria específica.
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L'article 5.2 de les Bases reguladores disposa que, en cas que la sol·licitud o la
documentació siguin incorrectes o incompletes, l'Ajuntament requerirà la seua esmena
en un termini de deu dies. Un cop transcorregut aquest termini sense que persona
sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se la tendrà per desistida de la seua
petició i s'arxivarà l'expedient.

Número: 2020-5558 Data: 09/10/2020

L'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP), determina que, si la sol·licitud d'iniciació no
reuneix els requisits que assenyala l'article 66, i, si s'escau, els que assenyala l'article
67 o altres d'exigits per la legislació específica aplicable, s'ha de requerir l'interessat
perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius,
amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la
resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 21.

Quart. Informar a les persones interessades que aquest requeriment d'esmena és un
acte de tràmit, contra el qual no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que les
persones interessades puguin al·legar la seua oposició per a la seua consideració en
la resolució que posi fi al procediment, o bé pugui repetir les argumentacions en el
recurs que sigui procedent contra la resolució que posi fi al procediment, d'acord amb
l'article 112.1 de la LPACAP.
Eivissa,
En don fe
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.
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