Educació

Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS
durant el curs 19/20

INFORME NÚM. 1
INFORME

DE

L’ÒRGAN

INSTRUCTOR

SOBRE

LLISTA

DE

SOL·LICITUDS QUE HAN D’ESMENAR DEFECTES
1. Per Decret d’Alcaldia núm. 2020-3884, de 25 de novembre de 2020,
es va aprovar 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 19/20.
2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 202, d’1
de desembre de 2020 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el
BOIB núm. 203, de 3 de desembre de 2020 (BDNS identif.: 536576).
3. El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 6.3 de
la convocatòria, va ser de 30 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 4 de desembre de 2020 fins al dia 25
de gener de 2021, ambdós inclosos.
4. Vist que la base 9 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 2021-0451
es nomena instructora del procediment, la Sra. Maria Cardona Marí,
tècnica del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia.
5. 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
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EXP.: 11145/2020 Convocatòria de concessió de premis per als estudiants del municipi de

Educació

convocatòria, es requereix als següents sol·licitants l’esmena de
defectes de les seves sol·licituds:
Reg.

DNI

ESTUDIS

Defectes
a

entrada

esmenar

2020-E-

47405077F

RE-9087

MÀSTER

1, 2

UNIVERSITARI
EN

04/12/2020

ENGINYERIA
DE L’ENERGIA

2020-E-

48231028M

RE-9286

GRAU

EN

CIÈNCIES

DE

2, 3, 4

L’ACTIVITAT

15/12/2020

FÍSICA

I

L’ESPORT
77419445L

RC-10578
28/12/2020

CFGS-Tècnic
superior

5, 6
en

dietètica

Explicació de les referències numèriques relatives a defectes de la sol·licitud:
1. Els estudis finalitzats durant el curs 19-20 són un màster i aquests estudis queden
exceptuats d’aquesta convocatòria (base 6.7)
2. Falta certificat acadèmic de les assignatures cursades, amb expressió, si escau,
dels crèdits assignats a cadascuna i qualificacions obtingudes en els estudis
conduents a l’obtenció del títol oficial corresponent als estudis universitaris per als
quals s’opta al premi (base 6.2.g de la convocatòria).

La documentació

presentada a aquest efecte és un mer document informatiu sense validesa
acadèmica oficial.
3. Per la documentació presentada no es constata que els estudis cursats s’hagin
finalitzat durant el curs 19-20 (base 4.b)
4. No aporta còpia del títol oficial corresponent als estudis universitaris o document
que acrediti que han estat satisfets els drets per a l’expedició del títol (base 6.2.f)
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2020-E-
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5. Empadronament posterior a l’1 de gener de 2016 (no compleix base 4.a)
6. Falta pla d’estudis del CFGS cursat (base 6.2.i de la convocatòria).

D’acord amb la base 6.4 de la convocatòria, les persones
interessades disposen de 10 dies, comptats a partir del dia següent
de la publicació de l’informe de l’òrgan instructor sobre la llista de
sol·licituds que han d’esmenar defectes, per fer les esmenes que
corresponguin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les
esmenes o haver-hi adjuntat la documentació requerida, es considerarà
que desisteixen de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha
de dictar en els termes que preveu l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’01
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Document signat electrònicament al marge per l’òrgan instructor

