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

CERTIFIC: que aquesta Alcaldia, en data 27 de desembre de 2018, ha emès el 
Decret núm. 2018-3205 que es transcriu a continuació:  

“DECRET D’ALCALDIA 

EXP. 6144/2018 

Procediment: convocatòria ajudes reutilització i TAC (curs 18/19) 

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ D’AJUDES PER ALS CENTRES QUE 

IMPARTEIXIN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA QUE TENGUIN 

ALUMNAT ADHERIT AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE 

TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC O/I AL PROGRAMA D’UTILITZACIÓ DE LES 

TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT EN EL 

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR, EMPADRONAT AL MUNICIPI DE SANT 

JOSEP DE SA TALAIA, CURS 18-19. 

 

En el BOIB núm. 127, de 13 d’octubre de 2018, va sortir publicada la convocatòria 
de concessió d’ajudes per als centres que imparteixin educació primària i 
secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres de 
text i material didàctic o/i al Programa d’utilització de les tecnologies de 
l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular, empadronat al 
municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 18-19. L’extracte de l’esmentada 
convocatòria va sortir publicada en el BOIB núm. 131, de 20 d’octubre de 2018 
(BDNS identif.:419716). 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2018-2681 (de 06/11/18) es nomena 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 13/11/18 la llista de 
sol·licituds que havien d’esmenar defectes, sengons 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.  

Mitjançant el  Decret d’Alcaldia núm. 2018-2714, de 07 de novembre de 2018, es 
varen nomenar els membres que componen l’òrgan col·legiat.  
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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.  
 
 
D’acord amb la bases 7 i 8.1 de la convocatòria, l’òrgan col·legiat es va reunir en 
data 03/12/18 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.   
 
Prèviament a fer la valoració de les sol·licituds presentades, l’òrgan instructor va 
donar compte a l’òrgan col·legiat que el termini per aportar o esmenar 
documentació va acabar el dia 27/11/18 i dins aquest termini es reberen els 
següents registres d’entrada de sol·licitants que havien d’esmenar defectes de les 
seves sol·licituds:  
 
 

REG.ENTRADA CIF 
 

2018-E-RE-3529 
(14-11-18) Q0700544J 

Aporta certificat del centre  
acreditatiu que la llista 
d’infants presentada 
correspon a alumnat adherit 
al Programa, degudament 
signat. 
Exposa motius  per justificar 
presentació de sol·licitud 
fora termini. 
No esmena sol·licitud 

2018-E-RE-3545 
(15-11-18) S0718158I 

Aporta certificat del centre  
acreditatiu que la llista 
d’infants presentada 
correspon a alumnat adherit 
al Programa de reutilització 
de llibres i l’annex 3 amb la 
quantitat rebuda o que es 
preveu rebre d’altres 
administracions pel mateix 
concepte, degudament 
especificada. 
Esmena sol·licitud 

2018-E-RE-3591 
(16-11-18) 
2018-E-RE-3660 
(19-11-18) S0700101l 

Aporta l’annex 3 amb la 
quantitat rebuda o que es 
preveu rebre d’altres 
administracions pel mateix 
concepte, degudament 
especificada. 
Esmena sol·licitud 

2018-E-RE-3555 
(15-11-18) Q0768232A 

Aporta la identificació del 
representant del centre que 
subscriu la sol·licitud 
mitjançant còpia del seu 
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DNI. 
Aporta CIF del centre 
Aporta annexos 1,2, 3 i 4 
amb identificació del 
representant del centre i 
signatura correctes. 
Aporta certificat del centre 
signat per la secretària 
Esmena sol·licitud 

2018-E-RE-3643 
(19-11-18) 
2018-E-RE-3691 
(20-11-18) Q0700704J 

Aporta certificat del centre  
acreditatiu que la llista 
d’infants presentada 
correspon a alumnat adherit 
al Programa de reutilització 
de llibres 
Esmena sol·licitud 

2018-E-RE-3733 
(22-11-18) Q0700524B 

Aporta annexos 1,2,3 i 4 
signats i certificat del centre  
acreditatiu que la llista 
d’infants presentada 
correspon a alumnat adherit 
al Programa, degudament 
signat. 
Esmena sol·licitud 

2018-E-RE-3756 
(23-11-18) R0700344E 

Aporta l’annex 3 amb la 
quantitat rebuda o que es 
preveu rebre d’altres 
administracions pel mateix 
concepte, degudament 
especificada. 
Exposa motius  per justificar 
presentació de sol·licitud 
fora termini. 
No esmena sol·licitud 
 

 
 

 
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 per als 
centres que imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat 
adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al 
Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el 
desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, 
curs 18-19:  
 
L’esmentat informe es va elevar a l’òrgan instructor, d’acord base 7.2 de la 
convocatòria, perquè formulàs la proposta de resolució provisional concedint un 
termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la 
proposta, perquè els interessats poguessin presentar-hi al·legacions, si era el cas. 
 
La proposta de resolució provisional es va notificar, d’acord amb la base 5.3, el 
dia 04/12/18. Els centres interessats disposaren des del dia 05/12/18 fins al dia 
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19/12/18 per presentar-hi al·legacions, si era el cas, i també per presentar, d’acord 

amb la base 9 de la convocatòria, l’adequada publicitat que han donat al caràcter públic 
del finançament de l’activitat. 

  
En data 20/12/18 va tornar a reunir-se l’òrgan col·legiat per avaluar les 
al·legacions presentades a la proposta de concessió provisional així com la 
publicitat donada al caràcter públic del finançament de l’activitat, d’acord amb la 
base 9 de la convocatòria.  
L’òrgan instructor va donar compte a l’òrgan col·legiat que el termini per aportar o 
esmenar documentació va acabar el dia 19/12/18 i dins aquest termini es reberen 
els següents registres d’entrada, dels quals l’òrgan col·legiat passa a fer-ne la 
valoració:   
 

REG.ENTRADA CIF 
CONTINGUT 
AL·LEGACIÓ 

VALORACIÓ ÒRGAN 
COL·LEGIAT  

2018-E-RE-4006 
(05-12-18) S0718131F 

Tramet certificat d’estar al 
corrent amb Hisenda 

S’accepta la documentació 
presentada i passa a la llista 
de centres subvencionats 

2018-E-RE-4071 
(11-12-18) S0718110J 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

2018-E-RE-4072 
(11-12-18) S0718131F 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

2018-E-RE-4122 
(12-12-18) Q0768232A 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

2018-E-RE-4142 
(13-12-18) S0718158I 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

2018-E-RE-4151 
(13-12-18) S0700101l 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

2018-E-RE-4174 
(14-12-18) 
2018-E-RE-4209 
(18-12-18) 
 S0718157A 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

2018-E-RE-4190 
(17-12-18) Q0700524B 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

2018-E-RE-4206 
(18-12-18) S0718196I 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

2018-E-RE-4215 
(18-12-18) Q0700431J 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 
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d’acord base 9 convocatòria 

2018-E-RE-4217 
(18-12-18) Q0700704J 

Tramet publicitat donada al 
carácter públic del 
finançament de l’activitat, 
d’acord base 9 convocatòria 

S’accepten les mesures de 
difusió de la subvenció 
adoptades pel centre 

 
 
Vist que el tresorer de l’Ajuntament va fer constar en data 22/11/18 que els 
sol·licitants presentats a la convocatòria  estaven al corrent de les seves 
obligacions amb l’Ajuntament.  
 
Atès que s’ha acreditat que els centres subvencionats estan al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Segureta Social. 
 
A la vista de l’expedient, de l’informe de l’òrgan col·legiat i de l’òrgan instructor i 
vist l’informe favorable d’Intervenció, RESOLC:  
 
 

1. Concedir definitivament les següents ajudes als centres més avall 
especificats:  
 

CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

REG. 
ENTRADA 

CENTRE 
QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

NRE. INFANTS 
EMPADRONATS 
 (30 € x infant 
empadronat) 

QUANTITAT 
CONCEDIDA 

2018-E-
RC-14915 
(05-11-
2018) 

S0718196I 4.470,00 € 103 X 30 €/infant 3.090,00 €  

2018-E-
RC-14780 
(30-10-18) 

2018-E-RE-
3545 
(15-11-18) 
 

S0718158l 4.230,00 €  110 X 30 €/infant 3.300,00 € 

2018-E-RE-
3128 
(30-10-18) 

2018-E-RE-
3545 
(15-11-18) 

Q0700524B 
(figura com a interessat en la 
relació de tercers DNI 46953072K) 
 

6.360,00 € 
226 X 30 €/infant=6.780,00 
€ 

6.360,00 € (*) 

2018-E-RE-
3155 
(30-10-18) 

2018-E-RE-
3555 
(15-11-18) 
 

Q0768232A 

 
180,00 € 4 X 30 €/infant=120,00 € 120,00 € 

2018-E-
RC-14719 
(29-10-18) 

2018-E-RE-
3643 

Q0700704J 

(figura com a interessat en la 
relació de tercers DNI 
52422203M) 

750,00 € 24 x 30 €/infant =720,00 € 720,00 €  
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(19-11-18) 
2018-E-RE-
3691 
(20-11-18) 
 

2018-E-RE-
3102 
(29-10-18) 

S0718157A 9.750,00 €  
308 x 30 €/infant=9.240,00 
€ 

9.240,00 € 

2018-E-
RC-14626 
(26-10-18) 

S0718110J 4.835,00  € 
TOTAL:  216 X 30 
€/infant=6.480,00 
  

4.835,00 € (*) 

 
(*)  Malgrat que per nombre d’infants empadronats pertocaria una subvenció més gran, 
s’atorga la quantitat sol·licitada pel centre a l’annex I.  

 
 

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
Centres de fora municipi:  

 
 

REG. 
ENTRADA CIF 

Import 
sol·lici-
tat 

Nre. 
d’alumnes 
subv. 

No 
emp. 

Nre. 
alumnes 
batx. (*) 

Ajuda 
altre 
any 

Import 
ajuda 

Total 

2018-E-
RC-14845 
(31-10-18) 

2018-E-
RE-3591 
(16-11-18) 
2018-E-
RE-3660 
(19-11-18) 
 

S0700101l 

 
 
5.120,00 
€ 1r ESO: 14 

2n ESO: 1 
3r ESO: 0 
4t ESO: 3  
Total: 18 

7 

 
 
 
 
 
10  

1r: 1 
2n: 5 
3r: 12 
4t:12 
 

18 x 
80,00 

€/infant  

1.440,00, 
€ 

 
(*) L’alumnat de batxillerat no entra dins el Programa de reutilització de llibres de la Conselleria, el qual 
s’adreça a alumnat de Secundària (Instrucció 2/2018) 
 

Centres del municipi:  
 

   Reben l’ajuda 

 

CIF 

 
 
 
 
Import 
Sol·licitat 

Dif. 
adherits 
1r ESO 
(curs 
16/17; 
17/18 i 
18/19) 

Dif. 
adherits 
2n ESO 
(curs 
16/17, 
17/18 i 
18/19) 

Dif. 
Adherits 
3r ESO 
(curs 
17/18 i 
18/19) 

Dif. 
Adherits 
4t ESO 
(curs 
17/18 i 
18/19 

Import 
ajuda 

Total 

2018-E-
RC-
14821 
(31-10-
18) 

Q0700431J 

7.120,00 € 
16/17: 57 
17/18: 53 
18/19: 65 
Dif.: 8 

16/17: 33 
17/18: 49 
18/19: 66 
Dif.: 17  

17/18: 30 
18/19: 37 
Dif.:7 

17/18: 11 
18/19: 33 
Dif.:22 

54 x 80,00 
€=4.320,00 
€ 

4.320,00 € 
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REG. 
ENTRADA 

CIF 
QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

NRE. INFANTS 
EMPADRONATS 
 (80 € x infant 
empadronat) 

Total cocedit  

2018-E-RC-
14839 
(31-10-18) S0718131F 

6.960,00 € 

87 X 80 €/infant 
= 6.960,00 € 

6.960,00 € 

 
 
TOTAL: 40.385,00 € 
PARTIDA: 326148018 

 
2. Desestimar i excloure  les  següents sol·licituds:  

REG. 
ENTRADA 

CIF 
MOTIU 
D’EXCLUSIÓ 

2018-E-RE-
3377 
(08-11-18) 
2018-E-RE-
3406 
(09-11-18) 
2018-E-RE-
3529 
(14-11-18) Q0700544J 

1 

2018-E-RC-
14970 
(06-11-18) 
2018-E-RE-
3756 
 
(23-11-18) R0700344E 

1 

 

1. Sol·licituds presentades fora de termini 

 

3. Donar-ne compte als interessats, d’acord amb la base 5.3 de la 
convocatòria, a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament; el de la pàgina 
web de l’Ajuntament i el de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Josep 
(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, 
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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, per ordre i amb el vistiplau del Sr. 
Alcalde. 

 
Sant Josep de sa Talaia, 
(Document signat electrònicament al marge) 
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