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Informe núm. 1 
 
INFORME DE L’ÓRGAN INSTRUCTOR SOBRE LLISTA PROVISIONAL 
D’ADMESOS PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÓRIA D’AJUDES PER A LA 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS I PROTECCIÓ DEL PAISATGE RURAL AL 
MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PER A L’ANY 2017. 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària feta el dia 14 de desembre de 2017, 
aprovà, d’entre d’altres, la Convocatòria d’ajudes per a la prevenció d’incendis 
forestals i protecció del paisatge rural al municipi de sant Josep de sa talaia per a l’any 
2017. 
 
2.- L’esmentada Convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 3 de 6 de gener de 
2018 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB núm. 8 de 16 de gener de 
2018 (BDNS identif. 379713). 
 
3.- El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 7.3 de la convocatòria 
va se de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la present convocatòria en el BOIB, és a dir, des del dia 17 de gener de 2018 fins al 
26 de gener de 2018. 
 
4.- A la base 9 de l’esmentada convocatòria especifica que l’òrgan instructor del 
procediment serà una persona administrativa del departament de Medi Ambient, que 
tindrà atribuïdes les funcions establertes a l’article 24 de la Llei general de subvencions 
i l’article 12c) de l’Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions 
que concedeix l’Ajuntament de Sant Josep, mitjançant decret de l’Alcaldia 593/18 es 
nomena instructora del procediment, la Sra. Aránzazu Neira de las Mulas, 
administrativa del departament de Medi Ambient de Sant Josep de sa Talaia. 
 
5.- Un cop finalitzat el termini de presentacions de sol·licituds i un cop revisades 
aquestes per l’òrgan instructor, s’exposarà, segons estableix a l’art. 5.3 la llista 
d’admesos per participar en el procediment així com les ressenyes de les sol·licituds 
que tenguin algun defecte o hagin de ser esmenades. 
 
6.- Atenent les sol·licituds presentades i la documentació que s’hi ha adjuntat, l’òrgan 
instructor PROPOSA: 
 

1.- Llista provisional d’admesos per participar en el procediment: 
 

REGISTRE NIF 

0887/2018 G07223696 

1018/2018 G57506925 

1021/2018 G57732919 

 
2.- Llista provisional d’exclosos per participar en el procediment: cap. 

 
D’acord amb la base 2 de la convocatòria, els sol·licitants disposaran de 10 dies, 
comptats a partir del dia següent a la publicació de la llista provisional, per fer les 
esmenes que corresponguin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les 
esmenes o havent-li aportat la documentació requerida, es considerarà que 
desisteixen de la seva petició, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei  
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Un cop passat el termini per a l’esmena de documentació o presentació d’al·legacions i 
un cop resoltes aquestes per l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor publicarà la llista 
definitiva d’admesos i exclosos per participar en el procediment.  
 

Sant Josep de sa Talaia, 27 de març de 2018. 
 
 

L’òrgan instructor, 
 

 
Aránzazu Neira de las Mulas 

Administrativa del departament de Medi Ambient 
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