Procediment

6997/2022

Convocatòria i Concessió de premis i beques per Procediment de
Concurrència Competitiva

Assumpte: Requeriment d'esmena de sol·licituds
Vistes les bases específiques reguladores dels premis als millors expedients acadèmics de
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de l'Ajuntament d'Eivissa, aprovades pel Ple
d'aquest consistori en data 25 de febrer de 2021 i publicada la seua aprovació definitiva en
el BOIB núm. 54 de data 24 d’abril de 2021.
Vista la corresponent convocatòria de subvencions en matèria de premis als millors
expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de l'Ajuntament d'Eivissa,
per a l'any 2022, aprovada per la Junta de Govern Local d'aquesta corporació de data 19
d’abril de 2022 i publicada en el BOIB núm. 85 de data 30 de juny de 2022.
Vist que en data 14 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’ampliació del
termini de presentació de sol·licituds, i per tant el termini per a presentar sol·licituds en
aquesta convocatòria va ser de l’1 al 21 de juliol de 2022 (ambdós inclosos).
En relació amb les sol·licituds presentades, incloses en la taula Annex 1, s'ha detectat que
no reuneixen algun/s dels requisits establerts en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
de procediment administratiu comú de les administracions públiques (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 específiques reguladores, o a la
convocatòria corresponent.
Als efectes de resoldre el procediment de concessió de subvencions, es requereix a les
persones indicades per que en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà del dia de
publicació d'aquest requeriment d'esmena en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de
l'Ajuntament d'Eivissa, emplenin els extrems requerits de les seves sol·licituds i facin arribar
a aquest Departament la documentació que es relaciona en l'Annex 1, d'acord amb l'article 5
de les bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.
Per a complir amb aquest requeriment, les persones interessades poden aportar la
documentació requerida de la forma que li resulti menys onerosa, sempre que quedi
constància de la data de la seva presentació, d'acord amb l'article 75 de la LPACAP.
En cas que les persones requerides no formalitzin aquest tràmit en el termini i la forma
assenyalats, se les tindrà per desistides de les seves sol·licituds de subvenció, segons
preveu l'article 68 de la LPACAP.
Eivissa,
Tècnic/a Responsable d'àrea
(Document signat electrònicament al marge)
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Annex 1 - Relació de sol·licituds de premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà presentades amb documentació a esmenar.

Registre d’Entrada

Documentació requerida

48230886R 2022-E-RE-18471

- Certificat de titularitat bancària en el qual consti que
es tracta d’un compte bancari obert a nom de la
persona sol·licitant.

47409499J 2022-E-RC- 10819

- Certificat de l’AEAT de trobar-se al corrent
d’obligacions per al DNI 22694457N

47430230K 2022-E-RE-18822

- Certificat acadèmic oficial que reflecteixi les
assignatures realitzades cada curs amb la seua
qualificació i la nota mitjana de batxillerat o de cicle
formatiu de grau mitjà.
- Certificats de l’AEAT, de l’ATIB i de la Seguretat
Social de trobar-se al corrent d’obligacions per a la
persona sol·licitant i per a la persona representant.
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