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Expedient núm.

Procediment

2737/2019

Subvencions per Concurrència Competitiva

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
PROPOSTA DE VALORACIÓ PROVISIONAL DE LES SOL·LICITUDS DE
SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS
ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS CURS 2018/2019 PER A L
´EXERCICI 2019.

Es reuneix la Comissió de Valoració de les sol·licituds d'aquestes subvencions,
integrada per les següents persones:
President: Claudia Cotaina Roselló
Secretària: Encarnación Silverde Fernández
Vocal 1: Belén Cardona Roselló
Vocal 2: Lourdes Ribas Ahumada
La comissió de valoració, tenint en compte l'informe de comprovació i valoració de les
sol·licituds, emes per l'instructor de l'expedient, la Sra. Encarnación Silverde
Fernández, en data 01/08/2019 al que s'ha procedit a valorar als admesos conforme
als criteris de valoració establerts a les bases reguladores, i una vegada revisada la
documentació obrant a l´expedient i fetes totes les comprovacions que ha estimat
oportunes, ha procedit a determinar l´import a concedir als beneficiaris, en funció de l
´establert a l´article 5è de les Bases que regulen aquesta convocatòria.

Lourdes Ribas Ahumada (3 de 4)
Educadora social
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VALORACIÓ PROPOSTES PRESENTADES
DNI

Modalitat

Nota
Subvenció
mitjana
que es
proposa

49163949T

batxillerat

8

300,00 €

48198555P

batxillerat

8,37

300,00 €
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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 sessió de Junta de Govern Local de data 19/03/2019 i publicades en el
BOIB núm. 073 de data 01/06/2019.

batxillerat

9,95

300,00 €

49413661R

batxillerat

8,16

300,00 €

47258542M

batxillerat

9,16

300,00 €

Així mateix es desestimen les sol·licituds de subvenció detallades a continuació per no
reunir els requisits per a la seua concessió:
NIE

Modalitat

Motiu de denegació

Y2127577E

formació professional

No empadronat a Eivissa a 31/12/2018

Conforme l'article 5è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula
proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al
Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un
termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions.
I en prova de conformitat, firmen aquesta acta els membres de la Comissió de
Valoració, que consta de dues pàgines.
Eivissa,
Firmes de tots el membres de la comissió de valoració
(Document signat electrònicament al marge)
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47259210Y

