Informe núm. 3
Exp. 4067/2018
INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE PROPOSTA DE
CONCESSIÓ PROVISIONAL D’AJUDES DE 200,00 € CADA UNA PER
FER LES PRÀCTIQUES DEL CURS DE MONITORS DE TEMPS
LLIURE (ANY 2018)

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de
novembre de 2018, aprovà, entre d’altres, la Convocatòria d’ajudes de
200,00 € cada una per fer les pràctiques del curs de monitors de temps
lliure a campaments, escoles d’estiu o altres activitats de temps lliure
que organitzi l’Ajuntament de Sant Josep durant l’any 2018.
1. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 11, de 24
de gener de 2019 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB
núm. 14 , de 31 de gener de 2019 (BDNS identif.: 436858).
2. 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 01 fins al 15 de febrer de 2019,
ambdós inclosos.
3. 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 2019-0468,
de 18/02/19 es nomena instructora del procediment, la Sra. Maria
Cardona Marí, tècnica del Departament d’Educació de l’Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia.
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4. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i un cop revisades
aquestes per l’òrgan instructor, es va exposar, segons s’estableix a la
base 5.2, la llista provisional d’admesos per participar en el
procediment. No hi havia cap exclòs.
5.

L’esmentat informe es va notificar en data 26/02/19 d’acord amb la
base 5.2 de la convocatòria, mitjançant la publicació al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i la pàgina web de l’Ajuntament
(www.santjosep.org). També es va publicar al tauler d’anuncis de la
seu electrònica.

6. D’acord amb la base 5.4 de la convocatòria, els sol·licitants
disposaren de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la
publicació de la llista provisional, per fer les esmenes que
corresponguin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les
esmenes o haver-hi adjuntat la documentació requerida, es
consideraria que desistien de la seva petició, d’acord amb el que
disposa l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. Transcorregut el termini per presentar al·legacions o esmenes, cap
òrgan instructor, d’acord amb la base 5.2 i 5.4, va publicar la llista
definitiva d’admesos i exclosos per participar en el procediment en
data 09/04/19.
8. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-0536, de 21/02/19, es varen
nomenar els membres que compondrien l’òrgan col·legiat el qual té
atribuïdes les funcions establertes a la base 7.3 de la convocatòria.
9. En data 09/04/19 es va reunir l’òrgan col·legiat per analitzar i valorar
les sol·licituds d’acord amb els requisits establerts a la base 4 i 6 de
la convocatòria.
10. Un cop formulat l’informe d’avaluació es va elevar a l’òrgan instructor
perquè formulàs la proposta de resolució provisional.
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11. Mitjançant diligència de 12 d’abril de 2019 l’interventor d’aquest
Ajuntament ha fet constar que les persones sol·licitants no tenen
deutes amb l’Ajuntament de Sant Josep.
12. 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 ajudes de 200,00 € cada una als
següents sol·licitants:

Reg. entrada
2019-E-RC-1557

DNI
41456594Z

(08-02-19)
2019-E-RC-1602

43483749H

(11-02-19)
2019-E-RC-1919

48230388D

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, si escau. En cas que no s’hi presentin al·legacions, la
relació provisional s’elevarà a definitiva, un cop transcorregut el termini anterior.

Sant Josep de sa Talaia, document signat electrònicament al marge
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