
CONVOCATÒRIES AJUTS FOMENT ESTUDIS SUPERIORS 2018
Acta convocatòria núm. 1 -PUNTUACIÓ PROVISIONAL.

D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2018 de l’Ajuntament d’Alcúdia, 
aprovat per aquesta corporació el 22 de març de 2018 (Boib núm. 37 de 24 de 
març de 2018), i alhora, amb les convocatòries de Bases reguladores de les 
subvencions per al foment dels estudis superiors adreçats a estudiants del 
municipi d’Alcúdia, aprovades en sessió ordinària pel Ple municipal de dia 19 
de novembre de 2018 (Boib núm. 153 de 6 de desembre de 2018), segons la 
relació següent de convocatòries:

Exp. 2018/201. Convocatòria d'AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS que realitzaren els seus estudis de diplomatura, llicenciatura 
o estudis de grau a qualsevol universitat pública de l'Estat espanyol o dins la 
Unió Europea (UE) durant el curs 2017/2018.

Exp. 2018/639. Convocatòria d’AJUTS ECONÒMICS per a ESTUDIANTS QUE 
HAGIN CURSAT CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA, GRAU SUPERIOR I 
BATXILLERAT i que no es podien realitzar dins el municipi d’Alcúdia durant el 
curs 2017/2018.

Exp. 2018/640. Convocatòria d’AJUTS ECONÒMICS, per a ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS D’UNA BECA ERASMUS 
realitzada entre l’1 d’octubre de 2016 i 30 de setembre de 2017.

I d’acord amb el decret 2018/ 6472 pel qual es va nomenar la comissió tècnica 
de seguiment i valoració de les esmentades convocatòries.

S’aixeca la següents acta, 

Data: en data signatura digitalitzada

Membres signats: segons dades de signatura digitalitzada

Assumptes a tractar:

1. Revisió sol·licituds presentades a les distintes convocatòries.
2. Resolució de dubtes.
3. Aprovació de llistes provisionals

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9d889c02b348490d91bffe035a687a0b001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Desenvolupament

Exp. 2018/201. Convocatòria d'AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS que realitzaren els seus estudis de diplomatura, 
llicenciatura estudis de grau a qualsevol universitat pública de l'Estat 
espanyol o dins la Unió Europea (UE) durant el curs 2017/2018.

Durant els terminis de presentació s’han presentat un total de tretze sol·licituds, 
i d’entre aquestes s’han observat les següents deficiències que caldria 
subsanar per part dels sol·licitants:

1- Segons es determinen a les bases de la present convocatòria segons 
requisit 4, i per tal de poder determinar els llindars màxims d’ingressos 
segons el nombre de membres que conformen la unitat familiar

A les sol·licituds que a continuació s’esmenten, s’ha observat que manca 
l’aportació de les rendes de part dels membres que conformen la totalitat de la 
unitat familiar, o bé, presentar certificat d’exempció fiscal. (Atenent les dades de 
composició dels membres que viuen al mateix domicili del sol·licitant segons el 
padró municipal actual) 

2018/11860
UNI 
08/2018 MEYLIN MARRERO MARTINEZ 46395****

2018/11866
UNI 
09/2018 MANUEL MARTINEZ SEOANE 78221****

2018/11886
UNI 
10/2018 LILIANA REBECA DUTRA DUFFY 41624****

2- Dins un altra ordre de coses, la sol·licitud que s’esmenta a continuació 
resta provisionalment admesa a la espera de verificació de registre 
administratiu postal per part del registre general d’aquest ajuntament. 

Esmentar que el sol·licitant va informar correctament i com marquen les bases 
de la convocatòria de la presentació mitjançant aquest canal en data 
20/12/2018 i dins període de presentació de sol·licituds, aportar telemàticament 
i a petició de la comissió tota la documentació que se li va requerir per tal poder 
tabular la seva sol·licitud dins el període de valoració provisional. 

2018/Reg. Adm. 
Postal

UNI 
13/2018* PEDRO LOPEZ CONTRERAS 43191****

Amb tot s’aprova l’annex núm. 1 adjunt a aquesta acta (Llista provisionals 
UNI/18), amb l’advertiment que es determinen els dies 26 i el 27 de 
desembre de 2018 fins a les 14h per poder presentar la documentació 
segons s’indica al apartat de “deficiències a subsansar”.



La presentació de documentació requerida es podrà lliurar adjuntada mitjançant 
Instancia genèrica al registre de l’Ajuntament d’Alcúdia o bé a “La Seu des 
moll” dins el seus respectius horaris d’atenció al públic.

Exp. 2018/639. Convocatòria d’AJUTS ECONÒMICS per a ESTUDIANTS 
QUE HAGIN CURSAT CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA, GRAU 
SUPERIOR I BATXILLERAT i que no es podien realitzar dins el municipi 
d’Alcúdia durant el curs 2017/2018.

Durant els terminis de presentació s’han presentat un total de quatre 
sol·licituds, i d’entre aquestes s’han observat les següents deficiències que 
caldria subsanar per part dels sol·licitants:

1- Segons es determinen a les bases de la present convocatòria segons 
requisit 4, i per tal de poder determinar els llindars màxims d’ingressos 
segons el nombre de membres que conformen la unitat familiar

A les sol·licituds que a continuació s’esmenten, també s’ha observat que 
manca l’aportació de les rendes de part dels membres que conformen la 
totalitat de la unitat familiar, o bé, presentar certificat d’exempció fiscal. (Atenent 
les dades de composició dels membres que viuen al mateix domicili del 
sol·licitant segons el padró municipal actual) 

2018/1186
1

BATX 
04/2018 MADELIN MARRERO MARTINEZ 46395****

2- Revisió sol·licitud: 2018/11833 (MMMB)
Es posa en consideració de la Comissió el cas d’una alumna de batxillerat 
matriculada a l’IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (situat 
a Palma). S’informa que per estar matriculada en aquest centre s’ha de 
disposar prèviament de la consideració d’esportista d’alt nivell, o bé, 
d’esportista d’un programa de tecnificació de la Fundació per a l’Esport Balear, 
(Els requisits d’accés han estat lliurats per a la direcció de l’esmentat centre 
educatiu mitjançant correu electrònic en data 25/09/2017 a petició d’aquesta 
Comissió). Aquest centre educatiu està adreçat a la totalitat dels alumnes de la 
CAIB, amb la condició que compleixin els requisits anteriors.
La tipologia d’aquests estudis e batxillerat presentats per la sol·licitant, que a 
priori, podrien esser impartits dins el municipi d’Alcúdia, per tant, el requisit 
núm. 2. Especificat a les bases -d’àmbit territorial- no es compliria.
No obstant això, es fa una interpretació extensiva de la base, en el sentit que 
com hem esmentat anteriorment, aquest centre està enfocat a esportistes de 
nivell d’arreu de la CAIB. La ubicació del centre en si, la podem considerar 
circumstancial a les necessitats general educatives de la Comunitat Autònoma, 
per tant, la seva ubicació geogràfica podria estar localitzada a qualsevol altre 



indret del territori balear. Amb aquest argument extensiu, consideraríem el 
requisit territorial núm. 2 inclòs dins les bases com a assolit.

Resultat sol·licitud provisionalment admesa i valorable amb un total de 67 
punts.

Amb tot s’aprova l’annex núm. 2 adjunt a aquesta acta (Llista provisionals 
FP/BTX-18), amb l’advertiment que es determinen els dies 26 i el 27 de 
desembre de 2018 fins a les 14h per poder presentar la documentació 
segons s’indica al apartat de “deficiències a subsansar”.

La presentació de documentació requerida es podrà lliurar adjuntada mitjançant 
Instancia genèrica al registre de l’Ajuntament d’Alcúdia o bé a “La Seu des 
moll” dins el seus respectius horaris d’atenció al públic.
Exp. 2018/640. Convocatòria d’AJUTS ECONÒMICS, per a ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS D’UNA BECA ERASMUS 
realitzada entre l’1 d’octubre de 2016 i 30 de setembre de 2017.

Pel que fa a aquesta convocatòria dins el període de presentació de sol·licituds 
no se n’ha registrada cap, per lo tant considerem aquesta convocatòria com a 
deserta.

Altres consideracions dictaminades per la Comissió:

A la present acta s’adjunta els annexos de Llistes provisionals 1 i 2.

Com s’esmenta a les Bases, aquesta acta amb els seus annexos, s’exposaran 
al taulell d’edictes i es publicarà al web municipal. De forma excepcional i per 
tal que hom n’estigui assabentat es remetrà avis de publicació mitjançant SMS 
ò correu electrònic als telèfons dels sol·licitants.

Com s’ha esmentat anteriorment, s’adverteix que es determinen els dies 26 i 
el 27 de desembre de 2018 fins a les 14h per poder presentar la 
documentació requerida segons s’indica al apartat de “deficiències a 
subsansar”.

Per a més informació els sol·licitants es poden adreçar a la següent adreça 
dins els horaris d’atenció al públic, que a aquestes dates seran de 9h a 14h.

Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
Seu des Moll 
Teodor Canet, 32 –07400 Alcúdia- Mallorca
Tel: 010 / 971549195
 http://www.alcudia.net



_//_
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CONVOCTÒRIA AJUTS ECONÒMICS (UNIVERSITARIS) 2018  (30)

LLISTA PROVISIONAL
ANNEX 
1

nº Ordre Exp. Nº Nom i llinatges DNI/NI
E

P. 
Prov
i.

P. 
1a

P. 
1b

P. 
2a

P. 
2b Deficiències a subsanar

1 2018/11646
UNI 
01/2018 BENJAMIN SERRA MONTES

41571*
*** 72 20  32 20  

2 2018/11672
UNI 
02/2018

MIQUEL ANGEL SASTRE 
FEMENIA

45185*
*** 52   32 20  

3 2018/11689
UNI 
03/2018

MARIA MARGALIDA 
RUBERT BUSQUETS

41584*
*** 50  10 20 20  

4 2018/11691
UNI  
04/2018

NOELIA DOMINGUEZ 
DOMINGUEZ

78220*
*** 57  5 32 20  

5 2018/11764
UNI 
05/2018 ALFONSO GARCIA DA VILA

78217*
*** 55 20  20 15  

6 2018/11814
UNI 
06/2018

MARIA DOLORES RAMOS 
LUNAR

78222*
*** 60 20  20 20  

7 2018/11824
UNI 
07/2018

ROCIO FLANIGAN 
GUILLERAT

49614*
*** 40  5 20 15  

8 2018/11860
UNI 
08/2018

MEYLIN MARRERO 
MARTINEZ

46395*
*** 40     

Manca presentar rendes o exempció fiscal 
altres menbres 

9 2018/11866
UNI 
09/2018

MANUEL MARTINEZ 
SEOANE

78221*
*** 52   32 20

Manca presentar rendes o exempció fiscal 
altres menbres 

1 2018/11886 UNI LILIANA REBECA DUTRA 41624* 52 20 20  12 Manca presentar rendes o exempció fiscal 
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2018/201   

0 10/2018 DUFFY *** - germans major d'edat-
1
1 2018/11890

UNI 
11/2018 OMAR BRID ROUFAK

43166*
*** 65 20 5 20 20  

1
2 2018/11891

UNI 
12/2018

NEREA RODRIGUEZ 
BALEATO

78221*
*** 77 20 5 32 20  

1
3

2018/Reg. 
Adm. Postal

UNI 
13/2018*

PEDRO LOPEZ 
CONTRERAS

43191*
*** 52   32 20

Provisionalment admès (pendent verificació 
reg. Adm. postal)
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CONVOCTÒRIA AJUTS ECONÒMICS (CICLES FORMATIUS-BATXILLER) 2018  (15)

LLISTA PROVISIONALS
ANNEX 
2

nº Ordre Exp. Nº Nom i llinatges DNI/NI
E

P. 
Provi.

P. 
1a

P. 
1b

P. 
2a Deficiències a subsanar

1
2018/116
28 FP 01/2018 BEATRIZ ELENA RODRÍGUEZ 

GUERRA
43201*
*** 52 20  32  

2
2018/116
71 FP 02/2018 RAUL BORRALLO RUIZ 43104*

*** 32   32  

3
2018/118
33

BATX 
03/2018

MARIA DEL MAR MIR 
BARCELO

45611*
*** 57 20 5 32  

4
2018/118
61

BATX 
04/2018

MADELIN MARRERO 
MARTINEZ

46395*
*** 20   20

Manca presentar rendes o exempció 
fiscal altres menbres 
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