
  

 c. de Pere Escanellas, 12-16 · 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears) 

tel. 971 801598 · normalitzacio@santjosep.org  · www.santjosep.org 

Educació  

EXP. 6807/2018 

INFORME NÚM. 2 

INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE EMISSIÓ D’INFORME SOBRE 
CONCESSIÓ PROVISIONAL 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 

 
En el BOIB núm. 139, de 6 de novembre de 2018, va sortir publicada 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. L’extracte de 
l’esmentada convocatòria va sortir publicada en el BOIB núm. 141, de 10 de 
novembre de 2018 (BDNS identif.:422331). 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2019-0154 (de 21/01/19) 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 01/02/19 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. 2019-0512, de 20 de febrer de 2019, es 
varen nomenar els membres que componen l’òrgan col·legiat. L’esmentat decret 
va ser modificat pel núm. 2019-0598, de 27 de febrer de 2019.  
 
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 11/03/19 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 15/02/19 i dins aquest termini es reberen els 
següents registres d’entrada de sol·licitants que havien d’esmenar defectes de les 
seves sol·licituds:  
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REG.ENTRADA DNI TUTOR DNI INFANT 
 

2019-E-RC-1288 
(04-02-19) 

X3208133R X7297537M 

Presenta acreditació 
correcta pagament factura 
segons base 9 de la 
convocatòria i aporta fulls 
que faltaven per completar 
l’annex I amb la signatura de 
la persona interessada.   
Esmena la sol·licitud 
presentada 

2019-E-RC-1314 
(05-02-19) 

41455428K 47409838F 

Presenta acreditació 
correcta pagament factura 
segons base 9 de la 
convocatòria.  
Esmena la sol·licitud 
presentada 

2019-E-RC-1349 
(05-02-19) 41450044L 47259683L 

Presenta acreditació 
correcta pagament factura 
segons base 9 de la 
convocatòria.  
Esmena la sol·licitud 
presentada 

2019-E-RC-1572 
(08-02-19) 47433895Y 48198748V 

Presenta acreditació 
correcta pagament factura 
segons base 9 de la 
convocatòria i acreditació de 
tenir la guàrdia i custòsdia.  
Esmena la sol·licitud 
presentada 

2019-E-RC-1687 
(12-02-19) 41458103M 32731091K 

Presenta annex I 
degudament signat. 
 Esmena la sol·licitud 
presentada. 

2019-E-RC-1753 
(13-02-19) 41449066F 49419850A 

Presenta acreditació 
correcta pagament factura 
segons base 9 de la 
convocatòria.  
Esmena la sol·licitud 
presentada 

 
 

Un cop feta la valoració tècnica de les sol·licituds presentades, l’òrgan col·legiat 
va emetre informe sobre la proposta de resolució provisional 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. 

 

L’esmentat informe es va elevar a l’òrgan instructor, d’acord base 8.1 de la 
convocatòria, perquè formulàs la proposta de resolució provisional concedint un 
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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. 
 
Vist que el tresorer de l’Ajuntament va fer constar en data 26/02/19 que les 
persones sol·licitants presentades a la convocatòria estaven al corrent de les 
seves obligacions amb l’Ajuntament.  
 
 
A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, aquest òrgan instructor 
formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL: 
 
 

 
1. Concedir provisionalment les ajudes que s’especifiquen més avall 

als següents sol·licitants: 
 

núm. Reg. Entrada 
DNI 

TUTOR 
DNI 

INFANT 
Import 

concedit 

1 2018-E-RC-15307 41450044L 47259683L 100,00 € 

2 2018-E-RC-15454 41455428K 47409838F 65,18 € 

3 2018-E-RC-15467 41458103M 32731091K 100,00 € 

6 2018-E-RC-15552 41447929C 48232898N 100,00 € 

7 2018-E-RC-15636 474333895Y 48198748V 100,00 € 

8 2018-E-RC-15655 41457285S 48231596K 100,00 € 

9 2018-E-RC-15656 41457285S 48231595C 100,00 € 

10 2018-E-RC-15659 41450937S 48230225F 100,00 € 

11 2018-E-RC-15664 41449066F 49419850A 100,00€  

13 2018-E-RC-15741 41454911X 49411036K 100,00 € 

 
 

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

 
REG. 
ENTRADA 

DNI TUTOR 
DNI INFANT MOTIU DE 

DENEGACIÓ (*) 

2018-E-
RC-15735 X3208133R 

X7297537M 
1 

 
(*) Explicació del motiu de denegació: 

 
1. L’Agència Tributària no pot atendre la sol·licitud de l’Ajuntament de saber els ingressos durant l’any 

2017 de la unitat familiar. La persona sol·licitant haurà d’aportar documentació acreditativa de la 
renda de la unitat familiar d’acord amb la base 6.2.g) de la convocatòria.  

 
3. Desestimar i excloure provisionalment  les  següents sol·licituds:  

REG. 
ENTRADA 

DNI TUTOR 
DNI INFANT MOTIU 

D’EXCLUSIÓ 

2018-E-
RC-15513 44618553W 49415102Q 

1 

2018-E-
RC-15514 44618553W 494113347X 

1 
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1. Sol·licituds que no han esmenat documentació a requeriment de l’òrgan instructor de data 

01/02/19. Faltava la signatura d’un dels tutors a l’annex III i s’havia d’esmenar l’acreditació del 

pagament de la factura.  

 
 

D’acord amb la base 5.2 i  8.1 de la convocatòria, es concedeix un termini de 10 
dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta per 
presentar-hi al·legacions i, si escau, presentar la documentació que acrediti la 
realitat de les dades afirmades en la declaració.  

 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE 
 
  


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
	2019-03-13T10:30:31+0100
	Sant Josep de sa Talaia
	CARDONA MARI MARIA - 41450580A
	Ho accepto




