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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

6398/2018

Junta de govern local

EL/LA LLETRAT/DA, SECRETARI/A-ACCTAL. DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LA
CIUTAT D’EIVISSA, BALEARS;
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 7 / d’agost / 2018 s’adoptà l’acord següent:

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
Unanimitat

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD DE LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES D’ARQUEOLÒGIA
PRESENTAT PEL REGIDOR DE L’ÀREA DE CULTURA I PATRIMONI A LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
La Regidoria de Cultura i Patrimoni va crear a l’any 2013 el programa de Beques per la
realització de pràctiques de laboratori en matèria d’arqueologia, amb l’objectiu de
contribuir a la formació pràctica d’estudiants, graduats i postgraduats en arqueologia. El
programa preveu que els beneficiaris puguin desenvolupar i posar a la pràctica els
coneixements i habilitats adquirides durant la formació universitària.
Les bases reguladores de la convocatòria per al 2018 foren aprovades el 6 de juny. El
16 de juny van publicar-se en el BOIB (núm. 74), també en la Base Nacional de Dades
de Subvencions (BNDS), i en la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament
d’Eivissa. El termini de presentació de les sol·licituds, era de trenta dies naturals des de
la publicació en el BOIB, finalitzant el 17 de juliol d’enguany.
Segons estableix la base Novena, es va constituir la Comissió Avaluadora,
encarregada d’examinar les sol·licituds i documentació presentada pels candidats,
valorar-les, i establir la llista per ordre de puntuació i, finalment, emetre proposta de
concessió de les beques que s’eleva a la Junta de Govern Local.
En la reunió de la Comissió Avaluadora de dimecres 25 de juliol es va aprovar la
valoració i puntuació de les sol·licituds en el Acta efectuada al efecte la qual està
incorporada a l’expedient de gestiona núm. 6398/2018.
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5.-Proposta d'acord definitiva per a la concessió de beques per a la realització de
pràctiques de laboratori en matèria d'arqueologia any 2018. Expedient 6398/2018.

L’acta conté la proposta de concessió de les beques especificant els sol·licitants a qui
es concedeix, quedant la resta dels candidats en ordre de puntuació com suplents, per
tal que l’òrgan competent resolgui la concessió de la beca.
És per això, que s’eleva a la Junta de Govern el següent acord de concessió de beques
per a la seua aprovació:
PROPOSTA D’ACORD
1.
A les 12:00 hores el dimecres 25 de juliol de 2018 es va reunir la
Comissió d’avaluació per a la concessió de les beques de pràctiques en matèria
d’arqueologia, a les dependències de Can Botino, comprovant que totes les sol·licituds
rebudes acompleixen els requisits de la convocatòria.
2.

Que les sol·licituds rebudes i acceptades van ser les següents:

RE: 6468, 26/06/2018,
RE: 6492, 27/06/2018,
RE: 12265, 11/07/2018,
RE: 7199, 13/07/2018,
RE: 7216, 16/07/2018,

DNI. 26253723M
DNI. 04626197T
DNI. 75170388V
DNI. 71731151Q
DNI. 71560589E

3.
Realitzada la valoració dels mèrits segons el barem establert a la base
Desena de la convocatòria, el resultat per orde de puntuació va ser el següent:
77,15 puntos
76,30 puntos
74,65 puntos
69,70 puntos
68,90 puntos

4.
D’acord al punt 9 c) de les Bases Reguladores, es proposa la concessió de
les beques en favor dels dos primers aspirants:
1.
DNI. 04626197T
2.
DNI. 75170388V
Queden com a suplents la resta dels aspirants per ordre de puntuació.
Eivissa,
EL REGIDOR DE CULTURA I PATRIMONI
(Document signat electrònicament)”

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
V. i P.
L’ALCALDE,
(document signat electrònicament al marge) (document signat electrònicament al marge)
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