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INFORME NÚM. 1 

EXP.: 6144/2018 

 

INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE LLISTA DE 

SOL·LICITUDS QUE HAN D’ESMENAR DEFECTES 

 

1.  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 04 

d’octubre de 2018, aprovà, entre d’altres, 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. 

2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 127, de 

13 d’octubre de 2018 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el 

BOIB núm. 131, de 20 de octubre de 2018 (BDNS identif.: 419716).   

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

la convocatòria,   va ser de 15 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 21 d’octubre de 2018 fins al dia 5 de 

novembre de 2018, ambdós inclosos.  

4. 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 2018-2681, 

de 6 de novembre, es nomena instructora del procediment, la Sra. 

Maria Cardona Marí, tècnica del Departament  d’Educació de 

l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.  
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5. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i  revisades 

aquestes per l’òrgan instructor, d’acord amb la base 6.4 de la 

convocatòria, es requereix als següents sol·licitants l’esmena de 

defectes de les seves sol·licituds:  

 

REG.ENTRADA CIF 
OBSERVACIONS 
LLISTA PROV. 

2018-E-RC-14719 
(29-10-18) Q0700704J 1 

2018-E-RE-3128 
(30-10-18) Q0700524B 2, 3 

2018-E-RC-14780 
(30-10-18) S0718158I 1,8 

2018-E-RE-3155 
(30-10-18) Q0768232A 4,5,6,7 

2018-E-RC-14845 
(31-10-18) S0700101I 8 

2018-E-RC-14970 
(06-11-18) R0700344E 8,9, 

2018-E-RE-3377 
(08-11-18) 
2018-E-RE-3406 
(09-11-18) Q0700544J 3,9, 

 

Explicació de les referències numèriques relatives a defectes de la sol·licitud:  

1. Falta el Certificat del centre escolar que acrediti que la llista dels infants que 
s’adjunta al certificat correspon a alumnat adherit al Programa de reutilització (curs 
18-19) i/o al Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el 
coneixement en el desenvolupament curricular (TAC) per al curs 2018-2019, 
empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia. 

2. Els annexos 1, 2, 3 i 4 no estan signats. 
3. El certificat del centre acreditatiu que la llista d’infants presentada correspon a 

alumnat adherit a algun dels Progames no està signat.  
4. Falta la identificació del representant del centre que subscriu la sol·licitud i 

especificació del caràcter amb què ho fa, mitjançant còpia del seu DNI, NIF o altre 
document acreditatiu. 

5. Falta el CIF del centre 
6. La identitat de qui subscriu els annexos 1,2,3 i 4 no coincideix amb la identitat del 

representant del centre. 
7. El certificat del centre no està signat per la secretària. 

 
8. En l’annex 3 falta especificar la quantitat rebuda o que es preveu rebre d’altres 

administracions pel mateix concepte.  
9. Sol·licitud presentada fora de termini 

 

 

D’acord amb la base 6.4 de la convocatòria, les persones 

interessades disposen de 10 dies, comptats a partir del dia següent 
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de la publicació de l’informe de l’òrgan instructor sobre la llista de 

sol·licituds que han d’esmenar defectes, per fer les esmenes que 

corresponguin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les 

esmenes o haver-hi adjuntat la documentació requerida, es considerarà 

que desisteixen de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia 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.  

 

 

        Document signat electrònicament al marge per l’òrgan instructor 
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