ILLES BALEARS

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE L’INSTRUTOR
En data 28 de juliol de 2014, l’Ajuntament Ple, va aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores de les
beques pel curs acadèmic 2014-2015 per a estudiants que cursin estudis no obligatoris. Aquesta
convocatòria fou publicada al BOIB Núm. 104 de 2 d’agost de 2014.
Dia 3 de novembre de 2014 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la petició d’aquestes
beques, d’acord amb allò que disposa la base 13, en relació amb l’establert a l’article 48.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
La Comissió Avaluadora, reunida dia 27 de novembre de 2014, en compliment del que preveu l’article 8
de la convocatòria, ha aixecat acta que consta a l’expedient d’examen del compliment per part dels
sol·licitants dels requisits per accedir a la condició de becari.
Atès que el nombre de sol·licituds és inferior al nombre de beques, procedeix atorgar les beques als
sol·licitants que reuneixen els requisits per accedir a les mateixes.
En data 27 de desembre es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Margalida
(http://ajsantamargalida.net) la proposta de resolució provisional de concessió de les beques, atorgant un
termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a la publicació per al·legar el que es considerés
adient.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions procedeix, de conformitat amb
l’establert a la Base 14 elevar a definitiva la proposta de resolució provisional.
Per tot l’anterior, i en virtut de les facultats conferides, es presenta la següent PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Elevar a definitiva la proposta de resolució provisional i concedir una beca lligada a la
residència a les persones que a continuació s’indiquen, atès que s’ha comprovat que compleixen els
requisits establerts a la convocatòria i que hi ha crèdit adequat i suficient per atorgar-la.
NUM. SOL·LIC.

D.N.I.

8528

41536495-J

8585

78217207-A
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8586

78217206-W

8590

41573402-M

8738

41583558-H

8740

41583557-V

8699

41536496-Z

L’import atorgat és de 150,00.-€, per persona becària. Això sense perjudici del que estableixen les Bases
respecte a la justificació i forma de pagament de la mateixa.
TERCER.- Elevar a definitiva la proposta de resolució provisional i concedir una beca per matricula a les
persones que a continuació s’indiquen, atès que s’ha comprovat que compleixen els requisits establerts a
la convocatòria i que hi ha crèdit adequat i suficient per atorgar-la.
NUM. SOL·LIC.

NIF

8342

41536768-X

8506

41571810-T

8569

41539600-J

8585

78217207-A

8586

78217206-W

8590

41573402-M

8673

41571026-K

8738

41583558-H

8740

41583557-V

L’import atorgat és de 400,00.-€, per persona becària. Això sense perjudici del que estableixen les Bases
respecte a la justificació i forma de pagament de la mateixa.
TERCER.- Publicar la present resolució a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajsantamargalida.net),
atorgant als becaris un termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a la publicació perquè
comuniquin la seva acceptació, entenent-se acceptada si dins d’aquest termini no s’expressa el contrari.
QUART.- Comunicar als beneficiaris que, ja que una mateixa persona no pot ser beneficiària de més
d’una beca, en cas que hagi resultat beneficiària de dues o més beques, haurà de renunciar a una o a
dues d’elles. Si no ho fa, s’entendrà que renuncia a la/les de menor quantia.
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CINQUÈ.- Autoritzar la despesa de les beques concedida amb càrrec a l’aplicació pressupostària 332
48001 “Beques Estudiants”. Això sense perjudici del que estableixen les Bases respecte a la justificació i
forma de pagament de la mateixa.
SISÈ.- Sotmetre, en cas que resulti acceptada, la present proposta de resolució a la consideració de la
Junta de Govern perquè dicti la resolució un cop emès informe de fiscalització per la Intervenció
Municipal.
SETÈ.- Notificar la resolució que es dicti a la Junta de Govern a tots els sol·licitants i publicar-la a la web
de l’Ajuntament de Santa Margalida.
Santa Margalida, a 12 de desembre de 2014

El Regidor d’Educació,

Martí Fornés Cerdó
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