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INFORME NÚM. 1  

INFORME DE L'ÓRGAN INSTRUCTOR SOBRE LLISTA DE SOL•LICITUDS QUE 

HAN D'ESMENAR DEFECTES 

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinária celebrada el dia 29 de novembre de 

2017, aprová, entre d'altres, la segona convocatória 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 cursin estudis universitaris i cicles 

formatius de grau mitjá i superior durant el curs 2016-2017, a centres de fora de 

l'illa. 

2. L'esmentada convocatória va sortir publicada al BOIB núm. 152, de 14 de 

desembre de 2017 i l'extracte de l'esmentada convocatória en el BOIB núm. 155, 

de 19 de desembre de 2017 (BDNS identif.: 375689). 

3. El termini de presentació de sol.licituds, d'acord amb la base 6.3 de la 

convocatória, 	va ser de 15 dies hábils, comptats a partir de l'endemá de la 

publicació de l'extracte de la present convocatória en el BOIB, és a dir, des del dia  

20 de desembre de 2017 fins al dia 12 de ciener de 2018, ambdós inclosos. 

4. Vist que la base 8 de l'esmentada convocatória especifica que l'órgan instructor del 

procediment será un/a técnic/a del Departament d'Educació, que tendrá atribuides 

les funcions establertes a l'article 24 de la Llei general de subvencions i l'article 

12c) de l'Ordenanga general de les bases reguladores de les subvencions que 

concedeix l'Ajuntament de Sant Josep, mitjangant Decret d'Alcaldia 2737/2017 es 

nomena instructora del procediment, la Sra. Maria Cardona Marí, técnica del 

Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. 

5. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol.licituds i revisades aquestes per 

l'órgan instructor, d'acord amb la base 6.4 de la convocatória, es requereix als 

següents sol•licitants l'esmena de defectes de les seves sol•licituds: 

Núm. DNI 
REG. 
ENTRADA 

ESTUDIS 
Defectes de 
la sollicitud 

1 47255829Y 123/18 Máster universitari en professorat 1 

2 47433573Y 373/18 
Grau en estudis d'anglés i de 
clássiques 

2 

3 46955144T 494/18 
Grau en ciéncies de l'activitat física 
i l'esport 

1,3 
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Explicació de les referéncies numériques relatives a defectes de la sol licitud:  

1. Falta el certificat académic de les notes del curs 2015-2016. S'acceptaran també 

extractes d'expedient académic. 

2. Després de comprovar amb el Departament d'Intervenció que no tenen les seves 

dades bancáries, falta imprés de transferéncia bancária degudament emplenat amb 

les dades bancáries actualitzades. 

3. Sol.licitud presentada fora de termini 

D'acord amb la base 6.4 de la convocatória, les persones interessades disposen  

de 10 dies, comptats a partir del dia seqüent de la publicació de l'informe de 

l'órgan instructor sobre la llista de sol- licituds que han d'esmenar defectes, per 

fer les esmenes que corresponquin.  Transcorregut aquest termini sense haver 

efectuat les esmenes o haver-hi adjuntat la documentació requerida, es considerará 

que desisteixen de la seva sol licitud, amb la resolució prévia que s'ha de dictar en els 

termes que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'01 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

Sant Josep de sa Talaia, 6 d'abril de 2018 

Ma ái,pardetna Marí,  

Técnica del epártament.d'Educació 
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