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DECRET DE BATLIA
Vista la proposta del Regidor d’Urbanisme, Joventut i Esports el Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy
de dia 22 de desembre de 2021 que diu així:
“ PROPOSTA d’atorgament definitiu de la concessió d’ajuts econòmics adreçats a estudiants
d’Alcúdia beneficiaris del programa Erasmus -convocatòria 2021- (període 2019-2020).
Antecedents

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 €.
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.

Joan Seguí Serra
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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.

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.

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.
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.

Bàrbara Rebassa Bisbal
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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.
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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.
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+).

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.

Joan Seguí Serra

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.
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.
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.
19.En data en data 29 de novembre de 2021 es signa Proposta de Resolució per part del Delegat de
Joventut pel que fa a l’aprovació de Llistes de definitives d’admesos i exclosos i la relació de puntuació
provisional amb requeriments de puntuació així com les notes de desempat de la present convocatòria
d’estudis superiors. 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.

Bàrbara Rebassa Bisbal

Signatura 1 de 2

23/12/2021 BATLE/SSA

Signatura 2 de 2

23/12/2021 SECRETARI/ÀRIA

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.
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20.En data en data 29 de novembre de 2021 es dicta Resolució núm. 2021/2413 d’aprovació de Llistes
d’admesos i exclosos i la relació de puntuació provisional amb requeriments de puntuació així com les
notes de desempat i segons lo exposat a les bases es determina un termini de deu dies hàbils per
formular les pertinents al·legacions i/o revisions.
21.En data en data 29 de novembre de 2021 es signa edicte de publicació i es fa efectiva la publicació
d’aprovació de Llistes d’admesos i exclosos i la relació de puntuació provisional amb requeriments de
puntuació així com les notes de desempat de la present convocatòria d’estudis superiors.
22. En data 9 de desembre de 2021 i dins el pertinent període de presentació al·legacions i/o revisions,
es lliura avís-deferència mitjançant SMS a tots els sol·licitant informant-los de la publicació de les llistes
provisionals de puntuació de desempat i del període previst per formular les reclamacions o
subsanacions de documentació.

23/12/2021 SECRETARI/ÀRIA

23.En data 21 de desembre de 2021, es reuneix la comissió avaluadora de concessió de la presents
convocatòria per tal d’aprovar la relació de llistes definitives amb la corresponent puntuació final i la nota
de desempat, atenent les esmenes presentades dins el període de subsanacions i revisions anteriorment
descrit. Lliurant per part de la Comissió Acta 3C amb els annexos respectius de la convocatòria per
estudiants beneficiaris d’una beca Erasmus Plus - Exp. 2021/2040.
24.En data en data 21 de desembre de 2021 es lliura informe tècnic de atorgament emès per la secció
de Joventut
25.Vist la Resolució definitiva d’admesos i exclosos, de data 29 de novembre de 2021.

Joan Seguí Serra
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26.Vista la proposta presentada per la comissió tècnica de puntuació definitiva i notes de desempat
definitiva D’AJUTS ECONÒMICS ADREÇATS A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS DEL
PROGRAMA ERASMUS -convocatòria 2021- (període 2019-2020), de data 21 de desembre de 2021.
27.Vist l informe tècnic emès per la Secció de Joventut per a l’atorgament definitiu de la concessió dels
esmentats ajuts econòmics, de data 21 de desembre de 2021.

Proposo el següents acords,

23/12/2021 BATLE/SSA

PRIMER.- Aprovar la següent relació i la puntuació presentada per l’esmentada comissió tècnica com a
relació definitiva de la convocatòria de concessió D’AJUTS ECONÒMICS ADREÇATS A ESTUDIANTS
D’ALCÚDIA BENEFICIARIS DEL PROGRAMA ERASMUS -convocatòria 2021- (període 2019-2020).
RELACIÓ DE PUNTUACIÓ DEFINITIVA
NÚM. REGISTRE NOM I LLINATGES
DNI
AJT
TOTAL PUNTS DEFINITIUS
1
13004
MARIA ANTONIA CRESPI BUSQUETS 2**49225* PTE
50
2
13598
MARC GUILLEM LLINAS SIQUIERS
41*86***V PTE
20

Otorgada
Otorgada

Bàrbara Rebassa Bisbal

Signatura 1 de 2
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l’expedient, a càrrec de la partida pressupostària JO 327 481 003 (RC 6950) del exercici 2021 per un
import total de 1.000€.
RELACIÓ DE PUNTUACIÓ DEFINITIVA
NÚM. REGISTRE NOM I LLINATGES
DNI
AJT
TOTAL PUNTS DEFINITIUS
1
13004
MARIA ANTONIA CRESPI BUSQUETS 2**49225* PTE
50
2
13598
MARC GUILLEM LLINAS SIQUIERS
41*86***V PTE
20

Otorgada
Otorgada

IMPORT
500
500
1000

TERCER.- Publicar la pertinent resolució al taulell d’edictes i a la pàgina web municipal de l’Ajuntament
d’Alcúdia.

Alcúdia, en data signatura

Vist l’informe l’informe fiscalització prèvia subvencions en règim de concurrència competitiva –
compromís de la despesa fase D i reconeixement obligació fase O es transcriu l’extracte de la
seva conclusió:
“A la vista del resultat de les comprovacions realitzades, en relació amb l'anàlisi del compliment
dels requisits que, d'entre els d'obligatòria revisió, són aplicables a aquest expedient, s'emet
INFORME FAVORABLE de fiscalització prèvia.”

Joan Seguí Serra

RESOLC:
PRIMER.- Convalidar la proposta de dia 22 de desembre de 2021 del Regidor d’Urbanisme,
Joventut i Esports.
SEGON.- Aprovar la següent relació i la puntuació presentada per l’esmentada comissió tècnica
com a relació definitiva de la convocatòria de concessió D’AJUTS ECONÒMICS ADREÇATS A
ESTUDIANTS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS DEL PROGRAMA ERASMUS -convocatòria 2021(període 2019-2020).
RELACIÓ DE PUNTUACIÓ DEFINITIVA
NÚM. REGISTRE NOM I LLINATGES
DNI
AJT
TOTAL PUNTS DEFINITIUS
1
13004
MARIA ANTONIA CRESPI BUSQUETS 2**49225* PTE
50
2
13598
MARC GUILLEM LLINAS SIQUIERS
41*86***V PTE
20

Otorgada
Otorgada

TERCER.- Aprovar l’atorgament definitiu, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament amb les
quanties indicades dels beneficiaris que es descriuen a continuació al compte corrent bancari
que consta a l’expedient, a càrrec de la partida pressupostària JO 327 481 003 (RC 6950) del
exercici 2021 per un import total de 1.000€.

Bàrbara Rebassa Bisbal

Signatura 1 de 2

23/12/2021 BATLE/SSA

Signatura 2 de 2

23/12/2021 SECRETARI/ÀRIA

El regidor d’Urbanisme, Joventut i Esports
Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy “
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RELACIÓ DE PUNTUACIÓ DEFINITIVA
NÚM. REGISTRE NOM I LLINATGES
DNI
AJT
TOTAL PUNTS DEFINITIUS
1
13004
MARIA ANTONIA CRESPI BUSQUETS 2**49225* PTE
50
2
13598
MARC GUILLEM LLINAS SIQUIERS
41*86***V PTE
20

Otorgada
Otorgada

IMPORT
500
500
1000

QUART.- Publicar la pertinent resolució al taulell d’edictes i a la pàgina web municipal de
l’Ajuntament d’Alcúdia.
Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es poden interposar de forma
alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la
Batlia, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació de la present
resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de
la publicació d’aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar
aquells altres recursos que en considerin procedents.
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Joan Seguí Serra
Bàrbara Rebassa Bisbal

La Batlessa

N’he pres raó

Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal

El/la Secretari/a

23/12/2021 BATLE/SSA
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Alcúdia, en data de la signatura
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