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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/33

La junta de govern local

JOAQUIM ROCA MATA, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 22 / de desembre / 2020 s’adoptà l’acord següent:
2.-Proposta d'acord per a la concessió definitiva de sol·licituds en matèria de
premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius curs
2019/2020 per a l'exercici 2020. Expedient 3634/2020
Tipus de votació: Ordinària
Unanimitat

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
«PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN MATÈRIA
DE PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES
FORMATIUS CURS 2019/2020 PER A L’EXERCICI 2020.
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 2019/2020 per a l´exercici 2020, segons la convocatòria aprovada per Junta de
Govern Local de data 31 d’agost de 2020 i publicades en el BOIB núm 155 de data 8
de setembre de 2020.
Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 18 de novembre
de 2020, 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 3 de desembre de 2020, 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 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
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Rafael Ruiz González (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 22/12/2020
HASH: 09af2cd1bec0914ee20a40bada778a38

Favorable

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:

1
2

Document
d’identitat
X9078229Z
41457579X

Batxillerat
Document
d’identitat
1 47432736C
2 47259201C
3 48199291P
4 48230518R
5 47405388L
6 47430697M
7 X8815055Y
8 48230306L
9 48198456R
10 47258170R
11 48199922H
12 47258562W
13 47406527P

Registre d'Entrada
2020-E-RC-13162
2020-E-RE-10922

Registre d'Entrada
2020-E-RC-13426
2020-E-RC-12979
2020-E-RC-13547
2020-E-RC-13257
2020-E-RE-10690
2020-E-RC-13552
2020-E-RE-10788
2020-E-RC-13154
2020-E-RC-13232
2020-E-RE-10904
2020-E-RE-10509
2020-E-RE-10901
2020-E-RE-10968

Nota
mitjana
9,27
8

Subvenció que es
proposa
500 €
500 €

Nota
mitjana
10
9,95
9,95
9,95
9,89
9,89
9,84
9,79
9,74
9,68
9,63
9,47
9,37

Subvenció que es
proposa
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

SEGON: Comprometre o disposar la despesa (Fase D) amb càrrec a l'autorització de
l'aplicació pressupostaria 2020 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 el disposat a l´article 2 de la convocatòria, 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:
Document
Registre d'Entrada Motiu
d’identitat
Sol·licitud tramitada erròniament al seu nom en
47259379Z
2020-E-RE-10152
lloc de a nom del seu fill
47406027Z
2020-E-RE-10607 Ordre de prelació (nota mitjana)
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Cicles formatius de grau mitjà

49411075Z
48199294B
X6263812S
49412272S

2020-E-RE-10818
2020-E-RC-13326
2020-E-RE-10913
2020-E-RE-10983

Ordre de prelació (nota mitjana)
Ordre de prelació (nota mitjana)
Ordre de prelació (nota mitjana)
Ordre de prelació (nota mitjana)

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)”
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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