
 

    EDUCACIÓ 

 

EXP. 7536/2018 
 
MARÍA DOMINGO GARCÍA, SECRETÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP 
DE SA TALAIA, ILLES BALEARS 

CERTIFIC: que la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament en sessió ordinària feta 
el dia 2 de maig de 2019 va adoptar, entre altres, el següent acord, 

CONCESSIÓ DEFINITIVA DE PREMIS PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE 
SANT JOSEP DE SA TALAIA QUE HAGIN ACABAT D’UNA FORMA MÉS 
BRILLANT ELS SEUS ESTUDIS UNIVERSITARIS O DE CFGS DURANT EL CURS 
17/18 

....................................................................................................................................... 

En el BOIB núm. 148, de 27 de novembre de 2018, va sortir publicada la convocatòria 
de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma 
més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 17/18. 

L’extracte de l’esmentada convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 152 de 04 de 
desembre de 2018 amb núm. de registre a la BDNS 426338. 

El termini de presentació de sol·licituds va ser de 15 dies naturals, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB, és a dir 
del 05 al 19 de desembre de 2018, ambdós inclosos.  

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-0153 es va nomenar instructora del 
procediment la Sra. Maria Cardona Marí, tècnica del Departament d’Educació, la qual 
té atribuïdes les funcions establertes a l’article 24 de la Llei general de subvencions i 
article 12 de l’Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que 
concedeix l’Ajuntament de Sant Josep.  

L’òrgan instructor va fer constar mitjançant diligència signada en data 26/02/19 que la 
sol·licitud presentada per l’única persona candidata presentada a la Convocatòria de 
premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma 
més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 17/18 (BOIB núm. 
148, de 27-11-18) compleix els requisits establerts en la normativa de la convocatòria 
per la qual cosa no cal que l’òrgan instructor faci cap requeriment per esmenar la 
documentació presentada, d’acord base 6.4 de la convocatòria 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-0515 es varen nomenar els membres que 
compondrien l’òrgan col·legiat. 

D’acord amb la base 8.2 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 base 8.2 i 9.1 de la convocatòria, l’òrgan col·legiat es va reunir en data 
11/03/19 per analitzar i valorar la sol·licitud presentada d’acord amb els requisits 
establerts a la base 4, formular l’informe d’avaluació i elevar-lo a l’òrgan instructor.   
Un cop feta la valoració tècnica de l’única sol·licitud presentada, l’òrgan col·legiat va 
emetre informe sobre la proposta de resolució provisional de concessió de premis per 



als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant 
els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 17/18. 

L’esmentat informe es va elevar a l’òrgan instructor, d’acord base 9.1 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 publicar, d’acord amb la base 5.2 de la 
convocatòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al de la pàgina web de l’Ajuntament i 
a la seu electrònica de l’Ajuntament www.santjosep.org  en data 13/03/19. 
 
Atès que durant el termini establert no s’han presentat al·legacions, la proposta de 
concessió provisional  s’eleva a definitiva.  
 
Vist que el tresorer de l’Ajuntament va fer constar en data 26/02/19 que la persona 
sol·licitant presentada a la convocatòria estava al corrent de les seves obligacions amb 
l’Ajuntament.  
 
Vist que la persona sol·licitant ha acreditat estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Exposat això i vist l’informe favorable de fiscalització d’Intervenció, la Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 

1. Concedir definitivament  premi a  la següent estudiant universitària:   

 

DNI TOTAL 
PUNTUACIÓ 

PREMI 

47405068K 8,75 punts 1r premi de 
3.500,00 € 

 

2. Fer constar que el segon premi dotat amb 2.500,00 €; el tercer premi dotat amb 
2.000,00 € i el 4t premi dotat amb 1.000,00 €, destinats a estudiants 
universitaris,  han quedat deserts.  

3. Fer constar que el premi dotat amb 1.000,00 € destinat a estudiants de CFGS 
ha quedat desert.  

4. Donar-ne compte als interessats, d’acord amb la base 5.2 de la convocatòria, a 
través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el de la la pàgina web de 
l’Ajuntament i el de la seu electrònica de l’Ajuntament (www.santjosep.org).  
 

5. Donar-ne compte a la base de dades nacional de subvencions d’acord amb el 
que disposa l’art. 20 de la LGS i l’art. 36 del RGS. 
 

6. Donar-ne compte als Serveis d’Intervenció-Tresoreria de l’entitat.  
 

7. D’acord amb l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions d’aquest 
Ajuntament, les subvencions d’import superior a 3.000,00 € s’hauran de 
publicar al BOIB.  



 

8. 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, 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 així consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 26 de novembre, s’expedeix la present. 

 

Sant Josep de sa Talaia, document signat electrònicament. 
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