
        
          EDUCACIÓ 

MARÍA DOMINGO GARCÍA,  SECRETÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA 
TALAIA, ILLES BALEARS

CERTIFIC: que la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió ordinària feta el dia 29 
de juny de 2018, va adoptar entre altres, el següent acord:
........................................................................................................................................................

En el BOIB núm. 152, de 14 de desembre de 2017, va sortir publicada la segona convocatòria  
de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per 
als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i  
cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2016-2017, a centres de fora de l’illa.  
L’extracte de l’esmentada convocatòria va sortir  publicada en el  BOIB núm. 155, de 19 de 
desembre de 2017 (BDNS identif.:375689).
El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 6.3 de la convocatòria, va ser de 
15  dies  hàbils,  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 20 de desembre de 2017 fins al dia 12 de 
gener de 2018, ambdós inclosos. 

Vist  que  la  base  8  de  l’esmentada  convocatòria  especifica  que  l’òrgan  instructor  del 
procediment serà un/a tècnic/a del Departament d’Educació, que tendrà 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  d’Alcaldia  2737/2017 es va  nomenar instructora del  procediment,  la  Sra. 
Maria Cardona Marí, tècnica del Departament  d’Educació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa 
Talaia. 

D’acord amb la base 6.4 l’òrgan instructor va publicar en data 06/04/18 la llista de sol·licituds 
que havien d’esmenar defectes, segons estableix la base 5.2, tot concedint-hi un termini de 10 
dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de l’informe de l’òrgan instructor, per  
efectuar les esmenes que corresponguessin. 
El termini per aportar o esmenar documentació va acabar el 20/04/18 i dins aquest termini es 
reberen els següents registres d’entrada dels sol·licitants que havien d’esmenar defectes de les 
seves sol·licituds: 

Núm. DNI
REG.
ENTRADA

ESTUDIS

1 47255829Y
2018-E-RC-
5274
(20/04/18)

Màster  universitari 
en professorat

Acreditació  estudis  universitat 
estrangera (curs 15-16)

2 47433573Y
2018-E-RC-
4776
(11/04/18)

Grau  en  estudis 
d’anglès  i  de 
clàssiques

Aporta  imprès  transferència 
bancària degudament emplenat

3 46955144T
2018-E-RC-
4948
(13/04/18)

Grau  en  ciències 
de l’activitat física i 
l’esport

Aporta notes curs 15-16.
No  es  presenta  cap  tipus 
d’al·legació  o  esmena  a  la 
presentació de sol·licitud fora de 
termini (15/01/18)

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018-0745, de 2 de maig de 2018, es varen nomenar els 
membres que componen l’òrgan col·legiat.

D’acord amb la base 7 de la convocatòria l’òrgan col·legiat té atribuïdes les següents funcions:
- Analitzar i valorar les sol·licituds d’acord amb els requisits establerts a la base 4.
- Formular l’informe d’avaluació i elevar-lo a l’òrgan instructor. 

El tresorer de l’Ajuntament va fer constar en data 14/05/18 que els sol·licitants presentats a la 
convocatòria estaven al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament. 



D’acord amb la bases 7 i 8.1 de la convocatòria, l’òrgan col·legiat es va reunir en data 14 de  
maig de 2018 per analitzar i valorar les sol·licituds d’acord amb els requisits establerts a la base 
4, formular l’informe d’avaluació i elevar-lo a l’òrgan instructor.  

Un cop feta la valoració tècnica de les sol·licituds, l’òrgan col·legiat va emetre informe sobre la 
proposta de resolució provisional de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir  
de complement i  promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que 
hagin cursat estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2016-
2017, a centres de fora de l’illa.  L’esmentat informe es va elevar a l’òrgan instructor, d’acord 
base 7.2 de la convocatòria.

L’òrgan  instructor,  a  la  vista  de  l’expedient  i  de  l’informe de  l’òrgan  col·legiat,  va  formular 
proposta de resolució provisional degudament motivada que va notificar en data 18/05/2018 
d’acord amb la base 5.2 de la convocatòria, tot concedint un termini de 10 dies, comptats a 
partir del dia següent de la publicació de la proposta per presentar-hi al·legacions i, si esqueia, 
presentar documentació que acreditàs la realitat de les dades afirmades en la declaració.

 Durant  el  termini  d’exposició  pública  es  va  rebre  la  següent  al·legació  de  la  persona 
interessada, la sol·licitud de la qual figurava com a desestimada i exclosa  pel fet de ser una 
sol·licitud presentada fora de termini: 

DNI Reg. Entr. Estudis Al·legació presentada

46955144T
2018-E-RC-
7935
(25/05/18)

Grau  en  ciències 
de l’activitat física i 
l’esport

Manifesta  l’al·legant  no  tenir 
causa  que  justifiqui  la 
presentació fora de termini  de 
la  sol·licitud  en  haver  calculat 
el  sol·licitant  els  dies  hàbils 
malament.

L’òrgan col·legiat es reuneix en data 06/06/18 per emetre informe sobre l’al·legació presentada,  
la  qual  és  desestimada i  l’eleva  a  l’òrgan  instructor,  d’acord  amb la  base  7.2  i  8.1  de  la  
convocatòria, perquè formuli la proposta de resolució definitiva que haurà d’elevar a l’òrgan 
competent per resoldre. 

A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, aquest òrgan instructor formula la  
següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA:

1. Concedir  ajudes de 525,00 € als següents estudiants: 

REG. 
ENTRADA

DNI ESTUDIS

19000/2017 47405991R GRAU EN PERIODISME

19190/2017 47408599X GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

19260/2017 47405423P CIÈNCIES ACT. FÍSICA I L'ESPORT

19320/2017 47256947C TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA

00019/2018 48232011E GRAU EN ENFERMERIA

00024/2018 48231203L GRAU EN QUÍMICA

00032/2018 47430431S
MÀSTER  ESTUDIS  DE  DONES, 
GÈNERE I CIUTADANIA

00064/2018 47405159C
MÀSTER  ACCÈS  A  LA  PROFESSIÓ 
D'ADVOCACIA

00067/2018 47405160K MÀSTER EN ADVOCACIA

00082/2018 47257220V GRAU EN ARQUITECTURA

00094/2018 47407320L GRAU EN MEDICINA

00095/2018 47407638S GRAU EN PSICOLOGIA

00096/2018 47258768R GRAU EN PEDAGOGIA

00097/2018 Y3525738J
GRAU EN LLENGÜES I LITERATURES 
MODERNES

00141/2018 47407793D
GRAU  EN  NÀUTICA  I  TRANSPORT 
MARÍTIM

00155/2018 47432307M GRAU EN RELACIONS LABORALS



00158/2018 47257840Q
GRAU  EN  CRIMINOLOGIA  I  POLIT. 
PÚBLIQUES DE PREVENCIÓ

00160/2018 47257212D CFGS IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC

00162/2018 47408264C GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA

00178/2018 47433577X
GRAU  EN  TRADUCCIÓ  I 
INTERPRETACIÓ

00187/2018 48231589Z GRAU EN ODONTOLOGIA

00278/2018 47408598D
MÀSTER EN BIOLOGIA MOLECULAR I 
BIOMEDICINA

00373/2018 47433573Y
GRAU  EN  ESTUDIS  D'ANGLÈS  I  DE 
CLÀSSIQUES

00409/2018 48233982S GRAU EN LINGÜÍSTICA

00422/2018 47407180V
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D'EMPRESES

TOTAL: 13.125,00 €
PARTIDA: 32648017

2. Denegar  la  concessió d’ajudes als  següents sol·licitants pel  motiu més avall 
exposat:

REG. 
ENTRADA

DNI ESTUDIS
MOTIU  DE 
DENEGACIÓ 
(*)

19178/201
7

47256751
P

 MÀSTER  COSMÈTICA  I 
DERMOFARMÀCIA

2

19204/201
7

47433929
V

 MÀSTER  ENGINYERIA 
INDUSTRIAL

3

19208/201
7

47255953
S

GRAU  EN  ENGINYERIA 
TELEMÀTICA

1

00123/201
8

47255829
Y

MÀSTER PROFESSORAT 4

00433/201
8

47256691
V

GRAU EN FISIOTERÀPIA 1

(*) Explicació del motiu de denegació:

1. No haver aprovat durant el curs 2015-2016, com a mínim, la meitat dels crèdits que  
correspondrien al curs complet corresponent o el total de crèdits que queden pendents  
per finalitzar els estudis.

2. No acredita realització estudis universitaris curs 2016-2017.Els estudis de màster que  
presenta no són formació universitària i no condueixen a un títol universitari oficial. 

3. No acredita realització d’estudis reglats curs 2015-2016. Només aporta la nota d’un  
examen d’idioma estranger, que no forma part dels ensenyaments de règim especial  
(artístics i idiomes) del sistema educatiu espanyol (base 4c).

4. La documentació aportada per acreditar haver cursat  estudis reglats durant  el  curs  
15/16 és insuficient en el sentit que els estudis universitaris que s’acredita haver cursat  
a l’estranger sumen un total  de 3,2  crèdits,  sense que s’especifiqui  si  formen part  
d’estudis  conduents a un títol  universitari  oficial.  No es dedueix  tampoc el  total  de  
crèdits dels estudis complets, per la qual cosa  no es pot saber si va aprovar durant el  
curs 15-16, com a mínim, la meitat dels crèdits que correspondrien al curs complet  
corresponent  o el  total  de crèdits que quedaven pendents per  finalitzar  els estudis  
(base 4c i 4d). 

3. Desestimar i excloure  la següent sol·licitud: 

REG. 
ENTRADA

DNI ESTUDIS
MOTIU 
D’EXCLUSIÓ

00494/201
8

49955144
T

GRAU  EN  CIÈNCIES 
ACT.  FÍSICA  I  DE 
L'ESPORT

1



1. Sol·licitud presentada fora de termini.

3. Donar-ne compte als interessats, d’acord amb la base 5.2 de la convocatòria, a través del 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament  i la pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org). 
4. Donar-ne compte a la base de dades nacional de subvencions d’acord amb el que disposen 
l’art. 20 de la LGS i l’art. 36 del RGS.
5. Donar-ne compte als Serveis d’Intervenció-Tresoreria de l’entitat. 
6. Informar als sol·licitants que contra la resolució que recaigui en aquest procediment, la qual  
posarà fi a la via administrativa, es podran interposar, alternativament, els recursos següents:

- El recurs de reposició, potestatiu, davant l’òrgan que dictarà la resolució, en el termini d’un 
mes,  comptador  a  partir  del  dia  següent  de  la  notificació  d’aquesta  resolució.  Contra  la 
desestimació  expressa  del  recurs  de  reposició,  es  podrà  interposar  el  recurs  contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació  
de la desestimació del recurs de reposició. Contra la desestimació per silenci del recurs de 
reposició, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, 
comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

-  O,  directament,  el  recurs  contenciós  administratiu  davant  la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del  dia següent de la notificació 
de l’acord

...........................................................................................................................................

I perquè consti expedeix el present certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Sant Josep de sa Talaia,  document signat electrònicament.
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