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EDICTE

ANTECEDENTS

1. En data de 14 de gener de 2020 es va publicar al BOIB núm. 6 l’aprovació inicial del 
pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia corresponent a l’exercici 2020, en el qual hi figura 
la partida pressupostària JO 327 481 003, ajuts econòmics adreçats a estudiants universitaris 
d’Alcúdia,  estudiants d’Alcúdia beneficiaris del programa Erasmus plus i estudiants d’Alcúdia 
de cicles formatius de grau mitjà, grau superior i batxillerat, amb una dotació econòmica de 
20.000,00€.

2. En data de 12 de març de 2020 es va publicar al BOIB núm. 31 l’aprovació del Pla Estratègic 
de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcúdia, aprovat dia 9 de març de 2020 per part del Ple de 
l’Ajuntament.

3. El 4 de juny de 2020 el Ple de l’Ajuntament aprovà per unanimitat la proposta del regidor 
d’Urbanisme, Esports i Joventut, Joaquim Cantalapiedra Aloy, relativa a les bases i als annexes 
de les convocatòries a què fem referència. 

4. Un cop aprovades les bases i d’acord amb l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, es publicaren les bases referides al Bolletí Oficial de les 
Illes Balears (BOIB, núm. 131 de 25 de juliol de 2020) i a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (amb les referències següents BDNS 517491; BDNS 517489; BDNS 517473).

5. Un cop publicades les bases i els seus annexes al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB, 
núm. 131 de 25 de juliol de 2020) va constar una errada a la versió en castellà relativa al 
termini de presentació de les sol·licituds. Dia 27 d’agost de 2020 es va publicar al Bolletí Oficial 
de les Illes Balears (BOIB, núm. 148) la correcció d’errades i es va procedir a esmenar la 
mateixa al BDNS.

6. Dia 20 d’octubre de 2020 es va publicar al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB, núm. 
180) l’extracte de les convocatòries i el dia següent (el 21 d’octubre de 2020) va iniciar el 
termini de 15 dies naturals per a la presentació de les sol·licituds. 

Dins l termini per presentar les sol·licituds d’ajuda va acabar el dia 4 de novembre de 2020. Es 
varen tenir un total 57 sol·licituds presentades (amb una exclusió provisional) segons la relació:

- Convocatòria universitaris: un total de 39.
- Convocatòria Formació Professional/Batxillerat: un total de 16 (amb una exclusió 
provisional)
- Convocatòria Erasmus plus: un total de 2

7. El 22 d’octubre de 2020 es va dictar la resolució anomenant els membres de la comissió 
avaluadora d’acord amb l’establert a les bases.

8. En data 17 de novembre de 2020, la comissió avaluadora de concessió de les presents 
bases es va reunir per tal de proposar-ne i aprovar les llistes provisionals d’admesos i 
provisionalment exclosos o amb deficiències a esmenar, lliurant acta 1 amb tres annexos 
relatius a cada una de les tres convocatòries i obrant als respectius expedients, com són:
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 Exp. 2020/1041. 
Annex núm. 1 adjunt a aquesta acta núm. 1 (Llista provisionals UNIVERISTARIS)
 Exp.2020/1043. 
Annex núm. 2 adjunt a aquesta acta núm. 1 (Llista provisionals FORMACIÓ 
PROFESSIONAL/BATXILLER)
 Exp. 2020/1044. 
Annex núm. 3 adjunt a aquesta acta núm. 1 (Llista provisionals ERASMUS PLUS)

10. El 25 de novembre de 2020 el Regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Esports i Joventut, el Sr. 
Joaquin Cantalapiedra Aloy va aprovar la proposta presentada per la comissió tècnica com a 
llistes provisionals de les convocatòries de concessió d’ajuts econòmics adreçats a estudiants 
d’estudis superiors d’Alcúdia curs 2019/2020 i proposà a Batlia que dictes resolució en els 
mateixos termes.

11. El 26 de novembre de 2020 la Sra. Batlessa, Bàrbara Rebassa Bisbal, va dictar Resolució 
2020/2323 aprovant la proposta presentada per l’esmentada comissió tècnica com a relació de 
llistes provisionals de les convocatòries de concessió d’ajuts econòmics adreçats a estudiants 
universitaris d’Alcúdia curs 2019/2020, a estudiants d’Alcúdia que hagin cursat cicles formatius 
de grau mitjà, grau superior i batxillerat durant el curs 2019/2020, i estudiants d’Alcúdia 
beneficiaris del programa Erasmus Plus 2018/2019.

12. El 26 de novembre de 2020 es va dictar edicte de publicació de les llistes provisionals de 
les convocatòries de concessió d’ajuts econòmics adreçats a estudiants d’estudis superiors 
d’Alcúdia curs 2019/2020 i es va obrir un període de 10 dies per subsanar deficiències i 
presentar esmenes. Aquestes llistes, el seu annex així com l’acta es va publica al web 
municipal, i al tauló d’edictes de “La sala” i “La Seu des Moll” aquesta en aquesta mateixa data.

13. En data 27 de novembre de 2020 es va remetre de forma deferencial via SMS a tots els 
sol·licitants de les tres convocatòries avís de publicació de llistes provisionals i obertura de 
terminis  d’esmenes compresos entre el dia 27/11/2020 fins a 14/12/2020.

14. El 14 de desembre de 2020 va concloure el termini de 10 dies per subsanar deficiències i 
presentar esmenes.

15. En data 15 de desembre de 2020, la comissió avaluadora de concessió de les presents 
bases es va reunir per tal de proposar-ne i aprovar les llistes definitives, d’admesos puntuables, 
lliurant acta 2 amb tres annexos relatius a cada una de les tres convocatòries i obrant als 
respectius expedients, com són:

 Exp. 2020/1041. 
Annex núm. 1 adjunt a aquesta acta núm. 2 (Llista definitives UNIVERISTARIS)
 Exp.2020/1043. 
Annex núm. 2 adjunt a aquesta acta núm. 2 (Llista definitives FORMACIÓ 
PROFESSIONAL/BATXILLER)
 Exp. 2020/1044. 
Annex núm. 3 adjunt a aquesta acta núm. 2 (Llista definitives ERASMUS PLUS)

16. En data 16 de desembre de 2020 el Regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Esports i Joventut, el 
Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy va aprovar la proposta presentada per la comissió tècnica com 
a llistes definitives de les convocatòries de concessió d’ajuts econòmics adreçats a estudiants 
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d’estudis superiors d’Alcúdia curs 2019/2020 i proposà a Batlia que dictes resolució en els 
mateixos termes.

17. En data 17 de desembre de 2020 la Sra. Batlessa, Bàrbara Rebassa Bisbal, va dictar 
Resolució 2020/2595 aprovant la proposta presentada pel delegat de Joventut en base a com a 
relació de llistes definitives de les convocatòries de concessió d’ajuts econòmics adreçats a 
estudiants universitaris d’Alcúdia curs 2019/2020, a estudiants d’Alcúdia que hagin cursat cicles 
formatius de grau mitjà, grau superior i batxillerat durant el curs 2019/2020, i estudiants 
d’Alcúdia beneficiaris del programa Erasmus Plus 2018/2019.

Per tot lo exposant anteriorment, i una vegada s’hagi signat el respectiu decret i com a s’esmenta 
a aquest, que es publiquin les esmentades llistes definitives de les esmentades 
convocatòries al tauló d’edictes i al web municipal.

Alcúdia, en data de signatura

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal -

Signat. 
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