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Subvencions per Concurrència Competitiva

NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DEFINITIVA
PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS
DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2020/2021

«PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN MATÈRIA DE
PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES
FORMATIUS CURS 2020/2021 PER A L’EXERCICI 2021

Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions en matèria
de Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius curs 2020/2021
per a l´exercici 2021, segons la convocatòria aprovada per Junta de Govern Local de data 7
de juny de 2021 i publicades en el BOIB núm. 95 de data 17 de juliol de 2021.
Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 7 d’octubre de 2021, en
base a l’informe emes 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 aquesta convocatòria de
subvencions.
Vist que segons el certificat de data 23 d’octubre de 2021, 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 específiques 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 sí s'han formulat al·legacions per part dels beneficiaris.
Vist el Registre d’Entrada 2021-E-RE-22895 de data 21/10/2021, mitjançant el qual la
persona interessada amb DNI 48198906Z al·lega que ja havia aportat la documentació
requerida amb el Registre d’Entrada 2021-E-RC-8968.
Atès que s’ha examinat la documentació aportada.
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De conformitat amb l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre i l’article 5 de les bases
específiques reguladores, es notifica a les persones interessades mitjançant publicació al
tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa, que a data 7 de desembre
de 2021 la Junta de Govern Local ha aprovat la Proposta de concessió definitiva de les
sol·licituds en matèria de premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles
formatius curs 2020/2021 per a l’exercici 2021, del tenor literal següent:

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: Estimar l’al·legació de la persona interessada amb DNI 48198906Z perquè es
dona per correcta la documentació aportada.
SEGON: Concedir les següents subvencions als beneficiaris que s'indiquen a continuació
d'acord amb el següent detall:
Batxillerat
Nº

Document
d’identitat

Registre d'Entrada

1

48198919G

2021-E-RE-14034

10

500 €

2

47409704B

2021-E-RC-9026

10

500 €

3

47406181F

2021-E-RE-14602

9,89

500 €

4

47258618N

2021-E-RE-14211

9,79

500 €

5

47406654C

2021-E-RC-8946

9,79

500 €

6

48199715H

2021-E-RE-13855

9,68

500 €

7

48198626X

2021-E-RE-13953

9,47

500 €

8

47407924W

2021-E-RE-14408

9,42

500 €

9

47409160L

2021-E-RC-8764

9,26

500 €

10 48198404H

2021-E-RE-14778

9,11

500 €

11 48198906Z

2021-E-RC- 8968

8,74

500 €

12 47408148L

2021-E-RE-13932

8,74

500 €

13 47259975N

2021-E-RC-8970

8,58

500 €

14 48230322N

2021-E-RC-9013

8,47

500 €

15 47258816A

2021-E-RE-14565

8,37

500 €

Subvenció que es proposa
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Nota
mitjana

Cicles formatius de grau mitjà
Nº

Document
d’identitat

Registre d'Entrada

Nota
mitjana

1

47259599G

2021-E-RE-13944

9,45

500 €

2

47433156A

2021-E-RC-8957

8,17

500 €

3

47433208D

2021-E-RE-14026

8

500 €

Subvenció que es proposa

TERCER: Comprometre o disposar la despesa (Fase D) amb càrrec a l'autorització de
l'aplicació pressupostaria 2021 33700 48100 a favor dels beneficiaris de la subvenció pels
imports concedits.
QUART: 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 el disposat a l´article 2 de la convocatòria, i realitzar el pagament als
beneficiaris en el termini mes breu possible.
CINQUÈ: El incompliment pel beneficiari de qualsevol les requisits, condicions i demés
circumstancies que han motivat la concessió de la subvenció, donaran lloc a la resolució de
la mateixa en els termines previstos als articles 15 i 16 de les bases reguladores de la
convocatòria.

Document
d’identitat

Registre
d'Entrada

Motiu

48199704F

2021-E-RE-14512

No compleix amb l’article 12 de la convocatòria.

47256270X

2021-E-RE-13765

No presenta la documentació requerida en termini.

47409161C

2021-E-RE-14247

No presenta la documentació requerida en termini.

47408832J

2021-E-RE-14272

No presenta la documentació requerida en termini.

47259920A

2021-E-RE-14528

No presenta la documentació requerida en termini.

47408192V

2021-E-RC-8948

No presenta la documentació requerida en termini.

48232925Q

2021-E-RE-14751

No presenta la documentació requerida en termini.
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SISÈ: Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per no reunir els requisits per la
seva concessió pels motius que s'indiquen:

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)»

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
alternativament recurs de reposició potestatiu davant la Junta de Govern Local d'aquest
Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació de la
present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé
interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà
al de la publicació de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs
de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell
sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici de què pugui interposar-se qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret.
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