Procediment

2737/2019

Subvencions per Concurrència Competitiva

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN MATÈRIA DE
DE PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES
FORMATIUS CURS 2018/2019 PER A L´EXERCICI 2019.

Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions en
matèria de Premis als millors expediènts acadèmics de batxillerat i cicles formatius
curs 2018/2019 per a l´exercici 2019, segons les bases reguladores d'aquestes
aprovades per Junta de Govern Local de data 19/03/2019 i publicades en el BOIB
núm. 073 de data 01/06/2019 ].
Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 02/08/2019 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 23/08/2019, 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.

Iván José Castro Sánchez (3 de 4)
Cap d'Educació
Data Signatura: 02/09/2019
HASH: 2e58a3149d004dd00d71c0187bdbc486

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

49163949T

Modalitat

batxillerat

Nota
Subvenció
mitjana
que es
proposa
8

300,00 €

Codi Validació: 5A4MGM4ZRDKA7QH7A4Y2P6DTC | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Claudia Cotaina Roselló (1 de 4)
Regidora
Data Signatura: 27/08/2019
HASH: 88b6405fb0667a6146b427f6876d3fe3
Encarnación Silverde Fernández (2 de 4)
Tècnica de Joventut
Data Signatura: 26/08/2019
HASH: a98e61aa49c7eb8e59232fa9ec336f90

Expedient núm.

batxillerat

8,37

300,00 €

47259210Y

batxillerat

9,95

300,00 €

49413661R

batxillerat

8,16

300,00 €

47258542M

batxillerat

9,16

300,00 €

SEGON: Comprometre o disposar la despesa (Fase D) amb càrrec a l'autorització de
l'aplicació pressupostaria 2019 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.
QUART: Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per no reunir els requisits
per la seva concessió pels motius que s'indiquen:
Nom o raó
social

Projecte o activitat

Motiu de denegació

Y2127577E

formació professional

No empadronat a Eivissa a 31/12/2018

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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Nima Hillard del Arco (4 de 4)
Auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent
Data Signatura: 30/08/2019
HASH: cc9c884c0c8c724aebd1cf7e0d655487

48198555P

