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INFORME NÚM. 1 

 

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 29 d’octubre de 2018, 

aprovà, entre d’altres, la convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de 

llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per a alumnat empadronat al 

municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2018-2019 cursi 1r, 2n, 3r o 4t 

d’ESO.   

2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 139, de 6 de novembre 

de 2018 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB núm. 141, de 10 de 

novembre de 2018 (BDNS identif.: 422331).   

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 11 de novembre de 

2018 fins al dia 26 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 0154/2019 es nomena 

instructora del procediment, la Sra. Maria Cardona Marí, tècnica 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’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 DNI 
DNI INFANT      DEFECTES  

A 
ESMENAR 

2018-E-RC-15307 
(13-11-18) 41450044L 

47259683L 1 

2018-E-RC-15454 
(16-11-18) 41455428K 

47409838F 1 

2018-E-RC-15467 
(16-11-18) 41458103M 

32731091k 2 

2018-E-RC-15513 
(19-11-18) 44618553W 

49415102Q 3,4 

2018-E-RC-15514 
(19-11-18) 44618553W 

49411347X 3,4 

2018-E-RC-15636 
(22-11-18) 47433895Y 

47433895Y 1,5 
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2018-E-RC-15664 
(22-11-18) 41449066F 

49419850A 1 

2018-E-RC-15735 
(26-11-18) 
2018-E-RC-15750 
(26-11-18) 
 X3208133R 

X7297537M 6, 1 

 

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

1. Falta acreditació correcta pagament factura segons base 9 convocatòria.   

2. L’annex I no està signat. 

3. Falta signatura d’un dels tutors a l’annex III 

4. Els resguards de pagament amb targeta no coincideixen amb el total de la factura, 

per la qual cosa no hi ha una acreditació correcta del pagament de la factura, segons 

base 9 convocatòria.  

5. D’acord base 6.2.g) de la convocatòria falta acreditar qui té la guàrdia i custòdia de 

l’infant a l’efecte de poder calcular la renda de la unitat familiar. En cas de ser 

compartida, hauran de signar l’annex III els dos tutors.  

6. L’annex I està incomplet i no està signat 

 

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

de 10 dies, comptats a partir del dia següent 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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