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GESTIONA EXPEDIENT: 1960/2017

NOTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA PER A LA 

CONCESSIÓ DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE 

LLIBRES DE TEXT AL CURS ESCOLAR 2016-2017 A LES ESCOLES DE 

PRIMÀRIA AMB ALUMNES EMPADRONATS AL MUNICIPI D'EIVISSA

Us comunic que la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 14 

d’agost de 2017 ha adoptat acord favorable per votació ordinària i unànime, 

pel qual s’aprova la Proposta de Resolució definitiva de data 1 d’agost de 

2017 del tenor literal següent: 

« PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN 

MATÈRIA D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES 

DE TEXT AL CURS ESCOLAR 2016-2017 A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA 

AMB ALUMNES EMPADRONATS AL MUNICIPI D'EIVISSA

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 21 de febrer de 

2017 va aprovar les bases reguladores de les subvencions de les ajudes 

econòmiques per a l'adquisició de llibres de text i  material  didàctic al curs 

escolar 2016-2017 per als centres de primària sostinguts amb fons públics i 

amb alumnat empadronat al municipi d'Eivissa.

Vistes  les  sol·licituds  presentades  en  relació  amb  la  convocatòria  de 

subvencions en matèria de Ajudes llibres de text per a l´exercici 2016-2017, 



Regidoria d’Educació 

Carrer de Canàries, 35
Ed. CETIS, 1er pis
07800 Eivissa (Balears)
tel. +34 971 397 600
fax. +34 971 397 579
educacio@eivissa.es

segons les bases reguladores d'aquestes aprovades per  Junta de Govern 

Local en sessió ordinària celebrada el 21 de febrer de 2017 i publicades al 

BOIB Núm. 39 d’1 de març de 2017.

Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 29 de 

maig de 2017 emesa  per  la  comissió  de valoració  de l’expedient  al  qual, 

prèvia exclusió dels sol·licitants que no compleixen amb els requisits de la 

convocatòria,  s'ha procedit  a  valorar als admesos conforme als criteris de 

valoració  establerts  a  les  Bases  reguladores  d’aquesta  convocatòria  de 

subvencions.

Vist que segons el certificat de data 9 de juny de 2017, la proposta provisional 

de  concessió  de  subvencions  ha  estat  publicada  i  exposada  a  la  seu 

electrònica i als taulers d'anuncis de l'Ajuntament d'Eivissa durant el termini 

de  10  dies  establert  a  l'article  5è  2  de  les  bases  que  regulen  aquesta 

convocatòria i a l'article 14 de l'ordenança reguladora de les bases generals 

en matèria  de subvencions de l'Ajuntament  d'Eivissa,  i  que durant  aquest 

termini s'han formulat al·legacions per part dels beneficiaris. 

Vist l’informe de resolució emès per la Comissió de valoració en relació amb 

les  al·legacions  presentades  a  la  Proposta  de  Resolució  Provisional  de 

Concessió de subvencions notificat a l’interessat en data 23 de juny de 2017, 

a les 08:28 h. on consta que:

 S´han estimat les al·legacions presentades. 

Per tot això, d'acord amb l'article 25 i 34.2 de la Llei General de Subvencions 

en quant  al  procediment i  el  previst  a  les bases d'execució respecte a la 

competència i la fiscalització prèvia de conformitat del Interventor, es proposa 

a la Junta de Govern Local la adopció del següent ACORD:

PRIMER: Concedir les ajudes econòmiques individualment especificades 

als centres educatius primària sostinguts amb fons públics i amb alumnat 
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empadronat al municipi d'Eivissa a continuació  relacionats, per un total 

de 79.513,00€ (SETANTA NOU MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS).

SEGON:  Comprometre o disposar la despesa (Fase D) amb càrrec a 
l'autorització  de l´aplicació  pressupostaria  32000-48000  “Ajudes llibres 
de Text” a favor dels beneficiaris de la subvenció pels imports concedits.

TERCER:  Denegar  l’ajut  econòmic  a  151  membres  de  l’alumnat, 
anteriorment relacionat, per no constar al padró municipal d’Eivissa. 

I  en prova de conformitat,  firmen aquesta acta els  membres  de la Comissió  de 
Valoració, que consta de quatre fulls.

Eivissa, 

(Document signat electrònicament al marge)
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Presidenta Secretària
Vicenta Mengual Llull Elena Calvano Gómez

Vocal 1 Vocal 2
Iván Castro Sánchez Lourdes Ribas Ahumada

(document signat electrònicament al marge)»

La  qual  cosa  us  notific  d'acord  amb el  que  disposa  l'article  58.2  de  la  Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Eivissa,

La secretària de l'expedient

(document signat electrònicament al marge)
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