
 

 

 

Expedient núm. Procediment 

2343/2018 Concessió de Subvenció per Concurrència Competitiva 

 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN MATÈRIA DE 
DE PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS CURS 2017/2018 PER A 
L’EXERCICI 2018

Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions en 
matèria  de  Premis  als  millors  expedients  per  a  l´exercici  2018,  segons les  bases 
reguladores d'aquestes aprovades per sessió de Junta de Govern Local de data 19 de 
març de 2018 i publicades en el BOIB núm. 049 de data 21 d’abril de 2018.

 

Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 2 d’agost de 2018 
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 18 d’agost de 2018, la proposta provisional de 
concessió de subvencions ha estat publicada i exposada al tauler d'anuncis electrònic 
de la seu electrònica 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. 

 

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

47431361W  Batxilletat - Ciències naturals 9,84 300,00 €

47431145Q  Batxilletat - Ciències 9,21 300,00 €

 



 

47407532R Batxilletat – Humanitats i ciències socials 9,42 300,00 €

47407919C Batxilletat - Ciències 8,53 300,00 €

47405448X Batxilletat – Humanitats i ciències socials 9,53 300,00 €

47409118T Batxilletat - Ciències 10 300,00 €

47431175T Batxilletat - Ciències 9,79 300,00 €

48198165D Batxilletat - Ciències 9,84 300,00 €

48199822X Batxilletat - Ciències 9,05 300,00 €

47430576E Batxilletat - Ciències 8,89 300,00 €

47258939B Batxilletat - Ciències 10 300,00 €

47409619H Batxilletat – Humanitats i ciències socials 9,16 300,00 €

47256844D Batxilletat - Ciències 9,95 300,00 €

47430161K Batxilletat - Ciències 8,16 300,00 €

47432130N Batxilletat - Ciències 9,68 300,00 €

47408604S Batxilletat – Humanitats i ciències socials 8,58 300,00 €

47432669E Batxilletat - Ciències 9,53 300,00 €

47430523S Batxilletat - Ciències 9,37 300,00 €

08882271Q 
Formació professional – Tècnic superior 
en Dietètica

10 300,00 €

SEGON: Comprometre o disposar la despesa (Fase D) amb càrrec a l'autorització de 
l'aplicació pressupostaria 2018 33700 48100 a favor dels beneficiaris de la subvenció 
pels imports concedits.

 

TERCER: Reconèixer l´obligació (Fase O) i ordenar el pagament (Fase P) a favor dels 
beneficiaris per un import total de 300,00 €, corresponent al 100% del import concedit, 
de conformitat amb les bases reguladores, i realitzar el pagament als beneficiaris en el 
termini mes breu possible. 

 



 

 

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

 

 

Eivissa, 

 

Firmes de tots el membres de la comissió de valoració 

 

(Document signat electrònicament al marge)
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