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INFORME NÚM. 1 ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE CONCESSIÓ 
PROVISIONAL 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.   
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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. 

La valoració obtinguda va ser la següent:    

Estudiants que hagin acabat els seus estudis universitaris durant el curs 
17/18:  

DNI ESTUDIS NOTA 
MITJANA 

PUNTUACIÓ 

CÀRREGA 
LECTIVA 

TOTAL 

47405068K Grau en 
traducció i 
interpretació 

8,25 240 crèdits 

(0,50 punts) 

8,75 
punts 

 

 
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. 
 
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. 
 
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: 
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Estudiants universitaris  provisionalment proposats per a premi:  

 

DNI TOTAL 
PUNTUACIÓ 

PREMI 

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

 

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 € han quedat deserts.  

Estudiant de CFGS proposada per a premi: 

El premi dotat amb 1.000,00 € ha quedat desert.  

 

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. En cas que no s’hi presentin 

al·legacions, la relació provisional s’elevarà a definitiva, un cop transcorregut el termini 
anterior.   

 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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