
 

 

 

Expedient núm. Procediment 

6270/2018 Concessió de Subvenció per Concurrència Competitiva 

 

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN MATÈRIA 
D’AJUDES PER A ESTUDIANTS DE GRAU I FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL 
CURS 2017/2018 PER A L´EXERCICI 2018

Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions en 
matèria d’Ajudes per a estudiants de grau i formació professional del municipi d’Eivissa 
per al curs 2017/2018 per a l´exercici 2018, segons les bases reguladores d'aquestes 
aprovades per Junta de Govern Local de data 18/06/2018 i publicades en el BOIB núm 
081 de data 30/06/2018.

 

Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 31/08/2018 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 15/09/2018, 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

47258424W Estudis universitaris de grau 8,92 500,00 €

X6316077R Estudis universitaris de grau 8,90 500,00 €

47432188R Estudis universitaris de grau 8,90 500,00 €

 



 

47256209H Estudis universitaris de grau 8,69 500,00 €

47408889R Estudis universitaris de grau 8,60 500,00 €

47257285J Estudis universitaris de grau 8,40 500,00 €

47257427V Estudis universitaris de grau 8,23 500,00 €

47405545S Estudis universitaris de grau 7,83 500,00 €

47408697Q Estudis universitaris de grau 7,68 500,00 €

47405547V Cicles formatius de grau superior 7,67 500,00 €

47259191X Cicles formatius de grau superior 7,64 500, 00 €

47257173Q Estudis universitaris de grau 7,23 500,00 €

47430099M Estudis universitaris de grau 7,23 500,00 €

47257418P Estudis universitaris de grau 6,90 500,00 €

47258917N Estudis universitaris de grau 6,40 500, 00 €

47408101H Estudis universitaris de grau 6,38 500,00 €

47256315D Estudis universitaris de grau 5,72 500,00 €

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 500,00 €, corresponent al 100% del import concedit, 
de conformitat amb les bases reguladores, i realitzar el pagament als beneficiaris en el 
termini mes breu possible. 

 

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

DNI MOTIU

49415696N Cicle formatiu de grau mitjà
47430039Z No matriculat curs 2017/2018

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

Eivissa, 

 

Firmes de tots el membres de la comissió de valoració 

 

(Document signat electrònicament al marge) 
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