
 

Núm. Expedient: 3531/2017

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 

PROPOSTA  DE  VALORACIÓ  PROVISIONAL  DE  LES  SOL·LICITUDS  DE 
SUBVENCIONS 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 sessió de Junta de Govern Local de data 
18 d’abril de 2017 i publicades en el BOIB núm. 61 de data 18 de maig de 2017.

 

Es  reuneix  la  Comissió  de  Valoració  de  les  sol·licituds  d'aquestes  subvencions, 
integrada per les següents persones:

President: Agustín Perea Montiel 

Secretària: Encarnación Silverde

Vocal 1: Belén Cardona

Vocal 2: Iván Castro

La comissió de valoració, tenint en compte l'informe de comprovació i valoració de les 
sol·licituds,  emes  per  l'instructor  de  l'expedient,  la  Sra.  Encarnación  Silverde 
Fernández, en data 16 d’agost de 2017 al que s'ha procedit a valorar als admesos 
conforme als criteris de valoració establerts a les bases reguladores, i  una vegada 
revisada la documentació obrant a l'expedient i fetes totes les comprovacions que ha 
estimat  oportunes,  ha  decidit  atorgar  un  premi  a  cadascun  dels  sol·licitats  que 
compleixen els requisits i procedeix a determinar l´import a concedir als beneficiaris, 
en funció de l´establert a l´article 5è de les Bases que regulen aquesta convocatòria.

VALORACIÓ PROPOSTES PRESENTADES

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 €

 

Així mateix es desestimen les sol·licituds de subvenció detallades a continuació per no 
reunir els requisits per a la seua concessió:

Nom o raó 
social

Projecte o activitat Motiu de denegació

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

Conforme l'article 5è, 2 de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula 
proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació 
als  Taulers  d'Anuncis  de  l'Ajuntament  i  la  publicació  a  la  pàgina  web  i  a  la  seu 
electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions.

 

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

 

Eivissa, 

 

(Document signat electrònicament al marge)

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-08-24T09:59:40+0200
	Eivissa
	ENCARNACIÓN SILVERDE FERNANDEZ - 01810304C
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-08-25T08:56:09+0200
	Eivissa
	BELEN CARDONA ROSELLO - 46957977G
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-08-23T11:43:31+0200
	Eivissa
	IVÁN JOSÉ CASTRO SANCHEZ - 44400831K
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-08-23T14:07:56+0200
	Eivissa
	AGUSTÍN PEREA MONTIEL - 41460638X
	Ho accepto




