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Decret de Batlia  

Antecedents

En relació a l’aprovació de les llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses, de la 
convocatòria de beques per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar 
substitutiu, per al curs 2018-2019 i vista la proposta de la regidora d’Educació que 
transcrita diu:

“Proposta de resolució de la regidora delegada d’Educació en relació a l’aprovació de 
les llistes definitives d’admesos i exclosos de la convocatòria de beques per a 
l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per al curs 2018/2019

En relació a la concessió de beques per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar 
substitutiu, per al curs 2018-2019 i vist l’informe de la Comissió Avaluadora de dia 17 de 
desembre de 2018, que transcrit diu així:

“Informe-proposta de la Comissió Avaluadora sobre l’aprovació de les llistes 
definitives de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de Beques per a 
l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per al curs 2018-2019

Antecedents 

1. La concessió de beques per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar 
substitutiu per al curs 2018-19, es tramita a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
Aquests ajuts estan inclosos en el pressupost general de l’exercici 2018 a la partida 
pressupostària EN 326 481001 BEQUES LLIBRES DE TEXT, dotada amb un import de 
15.000,00 euros. 

2. Dia 17 de juliol de 2018, en el BOIB núm. 88, es varen publicar les bases per a la 
concessió d’aquests ajuts i dia 11 de setembre, en el BOIB núm. 112, es va publicar la 
seva convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds va ser de 15 dies hàbils a 
partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOIB, acabant aquest termini 
dia 2 d’octubre de 2018.

3. Dia 26 de novembre la Comissió Avaluadora es va reunir per avaluar, baremar, admetre 
i/o excloure les sol·licituds d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar 
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substitutiu, per al curs 2018-2019, d’acord amb la base dotzena “Comissió de valoració i 
atorgament”. Una vegada revisats tots els expedients es va acordar confeccionar les 
llistes provisionals de sol·licituds admeses, excloses i denegades que requereixen 
l’esmena de documentació. Es deixa constància de dits fets a l’acta de la Comissió 
Avaluadora de dia 26 de novembre. 
 

4. Dia 3 de desembre de 2018 s’aprovaren les llistes provisionals de sol·licituds admeses, 
denegades i excloses de les Beques de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per 
al curs 2018-2019, (Decret de batlia núm. 6426). A partir del dia següent es va obrir un 
termini de 5 dies hàbils per presentar al·legacions. Dia 11 de desembre, acabat aquest 
termini, es varen resoldre totes les reclamacions presentades. Es deixa constància de 
dits fets a l’acta núm. 2 de la Comissió Avaluadora de dia 13 de desembre de 2018.

5. A la convocatòria de Beques de llibres de text i/o material escolar substitutiu per al curs 
2018-19 varen sol·licitar l’ajut 78 famílies, de les quals 22 varen quedar excloses 
provisionalment per superar el llindar dels ingressos, per manca de documentació o per 
sol·licitar la beca fora de termini. Una vegada resoltes les reclamacions s’elaboren les 
llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses, el resultat de les quals és de 100 
alumnes beneficiaris. L’import màxim per alumne/a serà de 150,00 €, quantitat resultant 
de dividir l’import de la partida, 15.000,00 €, entre el número d’alumnes beneficiaris de 
la llista de sol·licituds admeses. D’acord amb la base desena “Quantia i nombre 
d’ajudes”, les beques no excediran en cap cas del 80% del cost dels llibres. 

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol.
3. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2018, aprovat definitivament 

dia 12 de febrer de 2018, en el qual figura la partida pressupostària EN 326 481001 
BEQUES LLIBRES DE TEXT, dotada amb 15.000 € (RC 2351).

4. Bases d’Execució del Pressupost general de l’any 2018. 
5. Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 22 de març de 2018 i 

publicat en el BOIB núm. 37 de dia 24 de març de 2018.
6. Bases reguladores per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per 

a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per al curs 2018-2019, 
publicades dia 17 de juliol de 2018 en el BOIB núm. 88 i dia 11 de setembre en el BOIB 
núm. 112 la seva convocatòria.

7. Decret núm. 6426, de 3 de desembre de 2018, pel qual s’aproven les llistes provisionals 
de sol·licituds admeses, denegades i excloses de les Beques de llibres de text i/o 
material escolar substitutiu, per al curs 2018-2019. 

Conclusió

Per tot l’exposat anteriorment, una vegada revisades les al·legacions presentades i 
comprovat que totes elles reuneixen tots els requisits per ser beneficiàries de l’ajut, 
s’elaboren les llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses. En base a aquestes 
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llistes la Comissió Avaluadora proposa a la regidora d’Educació que dicti una proposta de 
resolució en els següents termes:

1. Aprovar les llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de 
beques de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per al curs 2018-19.

2. Aprovar la concessió de les beques per a l’adquisició de llibres de text i/o material 
escolar substitutiu per al curs 2018-2019 a les persones que figuren a l’annex IV i que 
se relacionen a les llistes adjuntes, atès que s’ha comprovat que compleixen els 
requisits establerts a la convocatòria, disposant la despesa de 12.491,64 €, amb càrrec 
a la partida pressupostària EN 326 481001 BEQUES PER A LLIBRES DE TEXT (RC 
2351).

3. Denegar la concessió de la beca a les persones que figuren a l’annex V i que se 
relacionen a les llistes adjuntes, indicant la causa d’exclusió, atès que s’ha comprovat 
que no compleixen els requisits establerts a la convocatòria.

4. Publicar les llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses al tauló d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament d’Alcúdia.”

Propós a la batlia que dicti una resolució en els termes següents 

1. Aprovar les llistes definitives d’admesos i exclosos de la convocatòria de beques de llibres 
de text i/o material escolar substitutiu, per al curs 2018-19.

2. Aprovar la concessió de les beques per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar 
substitutiu per al curs 2018-2019 a les persones que figuren a l’annex IV de les llistes que 
s’adjunten a continuació, atès que s’ha comprovat que compleixen els requisits establerts a 
la convocatòria.

3. Denegar la concessió de la beca a les persones que figuren a l’annex V de les llistes que 
s’adjunten a continuació, atès que s’ha comprovat que no compleixen els requisits 
establerts a la convocatòria.

4. Autoritzar la despesa i aprovar l’obligació per un import de 12.491,64 € euros, atès que 
existeix crèdit adequat i suficient a la partida EN 326 481 001 BEQUES PER A LLIBRES 
DE TEXT (RC 2351), per atendre les obligacions que es deriven de la concessió d’aquests 
ajuts.

5. Comunicar a la Tresoreria Municipal el present acord per tal de fer efectiu l’import dels 
ajuts atorgats.

6. Que es faci pública la resolució al tauló d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament 
d’Alcúdia www.alcudia.net

No obstant, la batlia acordarà.”
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Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de 
beques de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per al curs 2018-19.

2. Aprovar la concessió de les beques per a l’adquisició de llibres de text i/o material 
escolar substitutiu per al curs 2018-2019, a les persones que figuren a l’annex IV de 
les llistes que s’adjunten a continuació, atès que s’ha comprovat que compleixen els 
requisits establerts a la convocatòria.

3. Denegar la concessió de la beca a les persones que figuren a l’annex V de les llistes 
que s’adjunten a continuació, atès que s’ha comprovat que no compleixen els 
requisits establerts a la convocatòria.

4. Autoritzar la despesa i aprovar l’obligació per un import de 12.491,64 euros, atès que 
existeix crèdit adequat i suficient a la partida EN 326 481 001 BEQUES PER A 
LLIBRES DE TEXT (RC 2351), per atendre les obligacions que es deriven de la 
concessió d’aquests ajuts.

5. Comunicar a la Tresoreria Municipal el present acord per tal de fer efectiu l’import 
dels ajuts atorgats. 

6. Fer pública aquesta resolució al tauló d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, www.alcudia.net.

Alcúdia a data de la signatura 

N’he pres nota

El batle La interventora            El secretari

Antoni Mir Llabrés Caterina Crespí Serra Joan Seguí Serra
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ANNEX IV
LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES

BEQUES LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL ESCOLAR SUBSTITUTIU, CURS 2018-19

LLINATGES NOM DNI encrip
NÚM. 

ALUMNES
BENEFICIARIS

Ajut 
atorgat

AIT SIHAMMOU MOHAMMED xxxx0324Y 1 45,72
AZAHAF YACHOU RKIA xxxx9962C 1 109,31
BERNAL RUDOLPH MARIA INMACULADA xxxx7441D 2 300,00
BIBILONI GOÑI HERNAN xxxx2910R 2 184,37
BISBAL LUNAR DOLORES xxxx7454Q 2 300,00
COSTA SILVA MAGNA xxxx1846B 3 347,49
DE LA CRUZ TRUJILLO MARIA JOSÉ xxxx8918P 3 383,94
DIANEZ HEREDIA EVA MARIA xxxx6065K 2 173,60
DRIJA HASSAN xxxx0991E 2 300,00
EL YAOUTI HOMAD xxxx2672D 2 162,52
ESTRANY BARCELÓ MARIA DEL PILAR xxxx6754A 1 150,00
ESTRANY VICENS MARIA ANTONIA xxxx8260V 2 300,00
FERRER CARREQUÍ MARIA JESÚS xxxx5811R 1 150,00
FORNELL TORREALBA JAQUELINE LOUISE xxxx6991L 3 450,00
GARCIA GUILLEN MARIA ISABEL xxxx9561Y 1 150,00
GARCÍA MARTORELL SILVIA xxxx4777C 2 193,97
GHOUDANE LAHCEN xxxx7600M 2 118,56
GÓMEZ BALLA ANNA MARIA xxxx4225J 1 144,00
GONZALEZ NAVARRO RAQUEL xxxx0108L 2 300,00
GUERRERO GARCÍA FRANCISCO ARTURO xxxx0165Q 1 150,00
HURTADO MACIAS ELISABE xxxx4276S 2 172,32
JINXIANG JIANG  xxxx6444F 3 450,00
KHOLTI EL YAMANI ED DARRAZ HASNAE xxxx7989X 2 291,36
LACHOWICZ HERNÁNDEZ JACQUELINE GISSEL xxxx0060C 2 73,98
LAWECZKA BARBARA EWA xxxx0755B 2 300,00
LEMOS MARIA DO CARMO xxxx5030P 3 340,02
LÓPEZ DUBÓN LUISA FERNANDA xxxx0923G 1 121,46
LOUKILI BOUJEMAA xxxx2076Q 2 272,58
MAHBUB AHMED xxxx0019K 1 117,76
MARTIN DE LA FUENTE
MARTIN-FRANCÉS ANA xxxx0439B 1 150,00
MOHAND OAHMED LAHBIB xxxx4092Z 2 219,50
MOSTEFA KARA SAMANTHA JANE xxxx0327K 3 405,18
MUÑIZ OTERO ADRIANA xxxx2413M 1 150,00
NAVARRO PÉREZ LIDIA xxxx7587A 1 102,74
NIEVAS SEGUÍ MARIA INMACULADA xxxx2425M 2 296,48
OUABIZANE ILHAM xxxx8551K 2 288,00
OUTTAGE MOHAMMED xxxx8716H 1 93,28
PAREJA MEJÍAS MÓNICA xxxx3221M 1 98,56
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POGGIO ANDREA MIRIAM xxxx9346S 2 279,22
PUERTA GARCIA YOLANDA xxxx9832E 2 198,41
PUEYO FUENTE LUIS CARLOS xxxx3334D 2 300,00
RAMIREZ COWAN GEORGINA xxxx5422B 1 109,31
RIBEIRO MACHADO MARCELA xxxx8206R 1 117,76
RICHARDSON HELEN ELIZABETH xxxx2208N 2 219,50
ROMERO NARBONA JAIME xxxx0937W 1 121,25
ROMERO VERA CATALINA VICTORIA xxxx9798K 2 298,40
SERNA PIZARRO CONSTANZA xxxx4264N 2 300,00
SERNA PUCHE PEDRO DOMINGO xxxx9713R 2 288,00
SERRANO CARDEÑOSA NATIVIDAD xxxx2942A 1 150,00
SERRANO CARDEÑOSA CRISTINA xxxx2943G 1 105,33
SLAVOVA GOUSHKOVA SEVDA xxxx3623H 2 300,00
TAROFDER RUKSHANA xxxx8028W 1 98,56
TERUEL BONO MARIANA xxxx1210G 2 300,00
TODOROVA TODOROVA STELA xxxx6715A 2 300,00
UREÑA CAMINERO ROSENDO DE JESÚS xxxx7469C 3 339,91
ZABALA CECILIA xxxx6477X 3 309,29
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ANNEX V

LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES

BEQUES LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL ESCOLAR SUBSTITUTIU, CURS 2018-19

LLINATGES NOM DNI encrip MOTIU D'EXCLUSIÓ

AFOURID NAIMA xxxx3824N
L'annex 2 no està emplenat correctament i ha de dir quins 
ajuts ha rebut

ALABAU NAVARRO CONCEPCIÓN xxxx0965J SUPERA INGRESSOS

BELTON STACEY JEAN xxxx5853S
Manca acabar d'emplenar l'annex 2
Manca declaració de la renda de la mare o emplenar l'annex 3

BERNET LÓPEZ PILAR xxxx6184K SUPERA INGRESSOS

CAPOTE GUIJARRO EMILIO JOSÉ xxxx6115H SUPERA INGRESSOS

CAUREL CORDERO LARA xxxx4486T SUPERA INGRESSOS

COUTO LOPEZ ANTONIO xxxx3669S SUPERA INGRESSOS

EL HAMMOUTI FARAHAT MOHAMMED xxxx9475S Manquen les factures dels alumnes de 3r i 4t d'ESO. 
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FERNÁNDEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO xxxx6785V SUPERA INGRESSOS

GAMUNDÍ PERELLÓ MARIA ANTONIA xxxx1683J SUPERA INGRESSOS

JORDA FUSTER JOANA MARIA xxxx0619V SUPERA INGRESSOS

MALONDRA SÁNCHEZ SILVIA xxxx7954V FORA DE TERMINI

SOLIS PORTILLO MARIA DEL MAR xxxx5378Z SUPERA INGRESSOS


		2018-12-21T17:39:50+0100
	SEGELL AJUNTAMENT ALCUDIA




