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EXP. 769/2019 

INFORME NÚM. 2-ÒRGAN INSTRUCTOR 

INFORME SOBRE CONCESSIÓ PROVISIONAL D’AJUDES PER ALS CENTRES 

QUE IMPARTEIXIN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA QUE TENGUIN 

ALUMNAT ADHERIT AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE 

TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC O/I AL PROGRAMA D’UTILITZACIÓ DE LES 

TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT EN EL 

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR, EMPADRONAT AL MUNICIPI DE SANT 

JOSEP DE SA TALAIA, CURS 18-19 (2a convocatòria). 

 

La Junta de Govern Local, en sessió feta el dia 21 de febrer de 2019, aprovà, 
entre d’altres, la segona convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que 
imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al 
Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa 
d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el 
desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, 
curs 18-19. 
 
L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 30, de 7 de març de 
2019 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB núm. 35, de 16 de març 
de 2019 (BDNS identif.: 443361).   
 
El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 6.3 de la 
convocatòria, va ser de 20 dies hàbils, 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 18 de març de 2019 fins al dia 15 d’abril  de 2019, ambdós inclosos.  
 
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 12 de l’Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions 
que concedeix l’Ajuntament de Sant Josep, mitjançant Decret d’Alcaldia 2019-
1244, de 25 d’abril, es nomena instructora del procediment, la Sra. Maria Cardona 
Marí, tècnica del Departament  d’Educació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa 
Talaia.  
 
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, l’òrgan instructor va 
publicar en data 30-04-19 la llista de sol·licituds que havien d’esmenar defectes, 
segons estableix la base 5.2, tot concedint un termini de 10 dies, comptats a partir 
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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. 2019-1351, de 06 de maig de 2019, es varen 
nomenar els membres que componen l’òrgan col·legiat. 
 

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. 
-Resoldre qualsevol dubte que es presenti en la interpretació i aplicació d’aquesta 
convocatòria.  
 
D’acord amb les bases 7 i 8.1 de la convocatòria, l’òrgan col·legiat s’ha reunit en 
data 22/05/19 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 ha 
donat compte a l’òrgan col·legiat que el termini per aportar o esmenar 
documentació va acabar el dia 15/05/19 i dins termini es reberen els següents 
registres d’entrada de sol·licitants que havien d’esmenar defectes de les seves 
sol·licituds:   
 
 

REG.ENTRADA CIF 
OBSERVACIONS 
LLISTA PROV. 

2019-E-RE-2202 
(03-05-19) S0718131F 

Aporta annex 3 
esmenat amb 
l’aportació feta per 
l’Ajuntament de Sant 
Josep en la primera 
convocatòria pel mateix 
concepte. Esmena 
sol·licitud 

2019-E-RE-2203 
(03-05-19) 
2019-E-RE-2256 
(06-05-19) S0718115l 

Presenta annexos 1,2, 3,4 
i 5 deguament signats. 
Aporta també la 
identificació del 
representant del centre 
que subscriu la sol·licitud i 
especificació del caràcter 
amb què ho fa, mitjançant 
còpia del seu DNI, NIF o 
altre document acreditatiu. 
També aporta el CIF del 
centre i l’imprès de 
transferència bancària 
degudament emplenat 
amb les dades bancàries 

actualitzades. Esmena 
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sol·licitud.  

 
 

 
Un cop feta la valoració tècnica de les sol·licituds, l’òrgan col·legiat emet informe 
sobre la proposta de resolució provisional de concessió d’ajudes per als centres 
que imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al 
Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa 
d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el 
desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, 
curs 18-19 (2a convocatòria):  
 
L’esmentat informe s’ha elevat a l’òrgan instructor, d’acord base 7.2 de la 
convocatòria, perquè formuli 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 puguin presentar-hi al·legacions, si és el cas. 
 
Vist que el tresorer de l’Ajuntament ha fet constar en data 16/05/19 que els 
centres presentats a la convocatòria  estan al corrent de les seves obligacions 
amb l’Ajuntament.  
 
Vist que s’ha constatat que els centres provisionalment subvencionats estan 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: 
 
 

1. Concedir provisionalment les següents ajudes als centres més avall 
especificats:  
 

CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

 

REG. 
ENTRADA 

CENTRE 
QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

NRE. INFANTS 
EMPADRONATS 
 (30 € x infant 
empadronat) 

QUANTITAT 
CONCEDIDA 

2019-E-RE-
1537 
(28-03-19) 
2019-E-RE-
11576 
(29-03-19) 

R-0700344-E 1.620,00 € 53X30 €/infant 1.590,00 €    

2019-E-RE-
1554 
(29-03-19) 
 

S0718194D 90,00 €  2 X 30 €/infant 60,00 € 

2019-E-RE-
1717 
(05-04-19) 
 

S0718115l 
(figura com a interessat en la 
relació de tercers, DNI 41452937Z) 
 

120,00 € 2 X 30 €/infant 60,00 €  
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2019-E-RE-
1862 
(12-04-19) 
 

Q0700544J 
 

1.470,00 € 64X 30 €/infant=1.920,00 € 1.470,00 € (*) 

 
(*)  Malgrat que per nombre d’infants empadronats pertocaria una subvenció més gran, s’atorga la 
quantitat sol·licitada pel centre a l’annex I.  

 
 
 

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 

 
 

Centres del municipi:  
 

                          

REG. 
ENTRADA 

CIF 
QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

NRE. INFANTS 
EMPADRONATS 
 (80 € x infant 
empadronat) 

Total cocedit  

2019-E-RE-
1515 
(27-03-19) 
2019-E-RE-
1536 
(28-03-19)  
 S0718131F 

2.080,00 € 

3 (*) X 80 €/infant 
=240,00 € 

240 ,00 € 

  

(*) Infants empadronats  que no s’adjuntaren en la documentació presentada en la primera convocatòria. 

 

2. Concedir, d’acord amb la base 8 de la convocatòria, 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.  

 
3. Requerir als centres provisionalment subvencionats que, d’acord amb la 

base 9 de la convocatòria, disposen de 10 dies, comptats a partir del dia 
següent de la publicació de la proposta, per presentar a l’Ajuntament 
l’adequada publicitat que han donat al caràcter públic del finançament de 
l’activitat subvencionada. Les mesures de difusió consistiran en la 
inclusió de la imatge institucional de l’entitat concedent en la página web 
del centre i/o APIMA, en la part relativa a l’apartat dedicat al Programa de 
reutilització de llibres de text, i/o en materials impresos dels centres, en 
què es farà constar la col·laboració económica de l’Ajuntament de Sant 
Josep en aquest Programa.  

.  

 
 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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