Ajuntament d’Alcúdia

2020/1041

ACTA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA SOBRE LA CONCESSIÓ D’AJUTS
ECONÒMICS ADREÇATS A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS DEL
PROGRAMA ERASMUS (Període 2019-2020) Convocatòria 2021.

Ruben Torcuato Alcalde
Guevara

RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS-EXCLOSOS
RELACIÓ DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL I D’ESMENES.
Antecedents
1. En data 9 de març de 2020 l’Ajuntament Ple va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022 (BOIB núm. 31, de 12 de març de 2020), en el qual hi figuren
les subvencions de -l’àrea gestora de Joventut-.
I en concret a la línia d’ajuts econòmics adreçats als col·lectius d’estudiants
universitaris i i persones d’Alcúdia beneficiaris d’una beca de mobilitat Erasmus plus
realitzada entre l’1 de novembre de 2019 i 30 de setembre de 2020 I d’estudis
superiors d’Alcúdia, emmarcat dins l’Objectiu núm. 1.
2. En data 20 de febrer de 2021 es va publicar al BOIB núm. 25 l’aprovació inicial del
pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia corresponent a l’exercici 2021, en el
qual hi figura la partida pressupostària JO 327 481003 (Beques transport i llibres
universitaris), amb una dotació econòmica de 20.000,00 €.

Maria Antonia Coll Campaner

3. En data 9 de juny de 2021 l’Ajuntament en ple va aprovar la modificació del esmentat
Pla estratègic de subvencions 2020-2022 (BOIB 84 de dia 26 de juny de 2021),
possibilitant mitjançant vinculació de partides pressupostaries un increment de les
dotació econòmica de 10.000,00€ destinats a la línia d’ajuts ajusts econòmics
esmentat anteriorment.
4. En data 10 de juny de 2021 el regidor de regidor delegat d'urbanisme, esports i
joventut va signar la providència per tal d’iniciar l’expedient administratiu de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics d’estudis superiors 2021 per
concurrència competitiva adreçats a estudiants i persones d’Alcúdia beneficiaris
d’una beca de mobilitat Erasmus plus realitzada entre l’1 de novembre de 2019 i 30
de setembre de 2020.
5. En data 21 de juny de de 2021 es va aprovar una reserva de crèdit RC 6950 per un
import de 2.000,00 € amb càrrec a la partida JO 327 481003 (Beques transport i
llibres universitaris) destinat a la present convocatòria.
6. En data 19 de juliol la TAG Sra. Carmen Cota, prèvia consulta va informar
favorablement sobre el manteniment de la compatibilitat d’aquest tipus d’ajuts
econòmics amb relació amb altres ajudes, beques o subvencions que l’interessat
pugui sol·licitar per el mateix objecte.
7. En data 9 d’agost de 2021 el Sr. Miquel Angel Capo va emetre informe PINBAL sobre
l’accés interadministratiu de dades i documents obrant a l’administració per tal de que
els sol·licitants no l’haguí d’aportar.

Mateu Jaume Vanrell Munar
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8. En data 17 d’agost de 2021 el Regidor d’Urbanisme, Esports i Joventut, Joaquim
Cantalapiedra Aloy, va proposar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de les bases i els
annexes de la convocatòria.

Ruben Torcuato Alcalde
Guevara

9. En data 2 de setembre de 2021 el ple de l'ajuntament de Alcúdia va aprovar per
unanimitat la proposta del regidor delegat d'urbanisme, esports i joventut relativa a
l'aprovació de les bases reguladores de subvencions de concurrència competitiva
relacionades amb els ajuts econòmics estudis superiors 2021, adreçades a
estudiants universitaris d'Alcúdia curs 2020-2021.
10. En data 23 de setembre de 2021 (Boib núm. 131) es van publicar les Bases
reguladores de subvencions de concurrència competitiva relacionades amb els ajuts
econòmic estudis superiors 2021, adreçades a estudiants universitaris d’Alcúdia curs
2020-2021.
11. En data 30 de setembre de 2021 s’inscriu convocatòria de l’esmentada convocatòria
a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) amb el codi d’identificació
BDNS núm. 586296.
12. En data en data 18 d’octubre de 2021 es dicta resolució núm. 2021/2046
d’anomenament els membres de la comissió avaluadora d’acord amb l’establert a les
bases.

Maria Antonia Coll Campaner

13. Posteriorment i amb actuació d’ofici i atenent el que s’estipula a les bases de la
convocatòria, es realitzen les comprovacions pertinents per part dels serveis
administratius del Depart. de Participació Ciutadana i del Depart. d’Intervenció
municipal per comprovar per part del sol·licitant -i en cas de menors d’edat els seus
pares i/o tutors legals- d’estar al corrent de les obligacions tributàries estatals,
autonòmiques i locals, amb un resultat favorable a tots els sol·licitants. (Ref. Exp.
PINBAL 2021/3575 E+).
Alhora, es procedeix a realitzar les comprovacions pertinents amb les dades cedides
pel Depart. de Personal de l’Ajuntament pel que fa a la exclusió de la convocatòria
del personal municipal i/o descendent d’aquest, amb un resultat favorable per part a
tots els sol·licitants.
14. En data 11 de de novembre de 2021, es reuneix la comissió avaluadora de concessió
de la presents convocatòria per tal de proposar-ne i aprovar les llistes provisionals
d’admesos, exclosos o amb deficiències a esmenar, lliurant acta 2 amb els annexos
respectius de la convocatòria per estudiants beneficiaris dl programa Erasmus Plus Exp. 2021/2040.
15. En data en data 12 d’octubre de 2021 es proposa Proposta de Resolució per part del
Delegat de Joventut pel que fa a l’aprovació de Llistes de provisionals d’admesos i
exclosos de la present convocatòria d’estudis superiors.
16. En data en data 12 d’octubre de 2021 es dicta Resolució núm. 2021/2216 d’aprovació
de Llistes provisionals d’admesos i exclosos de la present convocatòria d’estudis
superiors.

Mateu Jaume Vanrell Munar
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17. En data en data 12 d’octubre de 2021 es signa edicte de publicació i es fa efectiva
la publicació de de Llistes provisionals d’admesos i exclosos de la present
convocatòria d’estudis superiors, i segons lo exposat a les bases es proposa un
termini de deu dies hàbils per formular les pertinents al·legacions.

Ruben Torcuato Alcalde
Guevara

18. En data 29 de de novembre de 2021, es reuneix la comissió avaluadora de concessió
de la presents convocatòria per tal d’aprovar les llistes definitives d’admesos i
exclosos i la relació de puntuació provisional amb requeriments de documentació,
segons els casos. Lliurant per part de la Comissió acta 1 amb els annexos respectius
de la convocatòria per estudiants beneficiaris de la convocatòria Erasmus Plus - Exp.
2021/2040, i atenent el que s’estipul.la a les bases es proposa un termini de deu dies
hàbils per formular les pertinents aportacions de documentació requerida.

CONSIDERACIONS
Identificació de la sessió

Maria Antonia Coll Campaner

Núm.: 2
Data: Dilluns 29 de novembre de 2021
Horari: de 11.30 h a 12.30 h
Lloc: Seu de Participació Ciutadana, Transparència i Joventut (Seu des Moll)
Assistents
- Maria Antònia Coll Campaner (AODL)
- Rubén Alcalde Guevara, (T.Esports)
- Mateu J. Vanrell Munar, (TS)
Ordre del dia
1.
Valoració reclamacions presentades llistes provisionals admesos/exclosos.
2.
Resolució de dubtes.
3.
Aprovació llistes admesos, exclosos definitius.
4.
Aprovació llistes provisionals puntuació -admesos puntuables-, notes de
desempat i aportació de documentació requerida.
-

RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS-EXCLOSOS
RELACIÓ DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL I D’ESMENES DE DOCUMENTACIÓ.

En relació al antecedents a dalt descrits, i en concret a la tasca de valoració de la
Comissió de valoració de les convocatòries per estudis superiors 2020/21, fem constar
que en relació a la present convocatòria el següent:

Mateu Jaume Vanrell Munar
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Desenvolupament de sessió
1.
Valoració
admesos/exclosos

reclamacions

presentades

llistes

provisionals

Ruben Torcuato Alcalde
Guevara

2.
Aprovació llistes provisionals puntuació -admesos puntuables i
relació d’aportació de documentació requerida.
De la mateixa manera, una vegada tabulades i puntuades les sol·licituds es proposa
relació d’Aprovació llistes provisionals puntuació -admesos puntuables- amb
notes provisionals de desempat i relació d’aportació de documentació requerida,
amb l’advertiment que si no es presenten la documentació -segons relació adjunta a la
present acta- no seran considerades ni valorades la totalitat dels apartats, deixant fora
comptabilitzar els apartats de mèrits corresponents que no sia possible verificar.
Amb tot s’aprova les següents relacions, (segons annexos adjunt a la present acata)
1RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS-EXCLOSOS
2RELACIÓ DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL I D’ESMENES DE
DOCUMENTACIÓ.

Maria Antonia Coll Campaner

Per poder fer efectives les subsanacions esmentades dins de l’apartat d’observacions
es determina un termini de deu dies hàbils (fins a les 14h) a comptar al dia següent de
la publicació de les presents llistes a la web municipal i al tauló d’edictes.
La presentació de documentació requerida es podrà lliurar adjuntada mitjançant
Instància genèrica al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia i pels canals
establerts oficialment (Edifici “Seu des Moll”, Edifici “Can Ques” i la seu electrònica
telemàtica –només amb certificat digital-) dins del seu horari d’atenció al públic o bé
amb les condicions de tramitació específiques en el cas de la tramitació telemàtica.
Acords
1.- Elevar la proposta de llistat definitiva de admesos i exclosos al Regidor de l’Àrea
d’Urbanisme, Esports i Joventut, per a la seva aprovació i tràmit.
2.- Elevar la proposta de relació de puntuació provisional i d’esmenes de
documentació al Regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Esports i Joventut, per a la seva
aprovació i tràmit.
3.- Aixecar la sessió, de la qual, s’estén aquesta acta.

Mateu Jaume Vanrell Munar
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A la present convocatòria no existien sol·licitants provisionalment exclosos.

Alcúdia, en data de signatura.
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