PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS
ECONÒMICS PER A CENTRES QUE APLIQUIN PROGRAMES DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT PER AL CURS 2021-2022
ANTECEDENTS
1.- Vistes les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts als centres educatius d’ensenyament obligatori i
postobligatori, tant públics com concertats, del terme municipal i a les associacions de pares i mares d’aquests centres, o bé
adherits als programes de reutilització de llibres de text de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o bé amb
programes propis amb el mateix objectiu, durant el curs escolar 2021-2022, aprovades per decret de batlia de data 19 de
novembre de 2021 i publicades al publicades al BOIB núm. 162 de data 23-11-2021.

2.- Vist que en el termini màxim per presentar sol·licituds, previst en el punt 7 de la convocatòria, que finalitzava el 3 de
desembre, s’han presentat quatre sol·licituds:

•

CEIP Blai Bonet, amb domicili al carrer Gómez Ulla, sense número, Santanyí, CIF S-0768127-C i registre
d’entrada núm. 7397. Aquesta entitat sol·licita una ajuda per import de 1.850 euros.

•

CEIP Mare de Déu de la Consolació, amb domicili al carrer Convent número 13, s’Alqueria Blanca, CIF S0768065-E i registre d’entrada núm. 7402. Aquesta entitat sol·licita una ajuda per import de 680 euros.

•

Associació de Pares i Mares de l’Escola de Calonge, amb domicili a Calonge, al centre cívic, sense número, CIF
G-57 196 735 i registre d’entrada núm. 7591. Aquesta entitat sol·licita una ajuda per import de 550 euros.

•

CEIP Santa Maria del Mar, amb domicili al carrer Sant Antoni sense número, Cala d’Or, CIF S-0768219-H i
registre d’entrada núm. 7631. Aquesta entitat sol·licita una ajuda per import de 2.020 euros.

3.- Vist que totes les entitats sol·licitants justifiquen que es troben en la situació que determina la concessió d’aquets ajuts i
que es certifica per la secretaria dels centres implicats el nombre d’alumnes inscrits als programes corresponents de
reutilització de llibres de text durant el curs 2021-2022.

5.- Vistes les consideracions anteriors, vist l’informe dels serveis jurídics d’aquest Ajuntament de data 7 de desembre, i
vist el punt 8.2 de la convocatòria, l’òrgan instructor ha de dictar la corresponent proposta de resolució, que s’ha de
publicar per tal que els interessats puguin al·legar el que considerin oportú.
FONAMENTS DE DRET

1.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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4.- Vist que la consignació pressupostària prevista a la convocatòria al punt 2 titulat “Dotació econòmica i crèdit
pressupostari” té un import màxim de 7.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16-32603-48701, i que totes les
sol·licituds presentades tenen un import conjunt de 5.100 euros.
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3. Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Santanyí, aprovades per acord de
Ple extraordinari el 3 de febrer de 2021.

4. Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a centres que apliquin programes de reutilització
de llibres de text per al curs 2021-2022, aprovades per resolució de batlia de data 19 de novembre de 2021 i
publicades al BOIB núm. 162 de data 23-11-2021.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Propòs a la batlia de l’Ajuntament de Santanyí que dicti una resolució en els termes següents:
1) Autoritzar i disposar les subvencions que seguidament es transcriuran a les entitats assenyales i per la quantia que
s’indiquen, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16-32603-48701, que resulta suficient per atendre totes les sol·licituds
presentades, que sumen en conjunt 5.100,00 euros:

Entitat

CIF

Import
subvenció

CEIP Blai Bonet

S-0768127-C

1.850,00 €

CEIP Mare de Déu de Consolació

S-0768065-E

680,00 €

Associació de Pares i Mares de l’Escola de Calonge

G-57 196 735

550,00 €

CEIP Santa Maria del Mar

S-0768219-H

2.020,00 €

2) Donar per justificades les subvencions atorgades a les entitats previstes al punt anterior.
3) Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les subvencions previstes al punt 1) d’aquesta proposta al compte
corrent o llibreta facilitat per cada entitat beneficiària.

5) Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra ajuda o subvenció que tingui la mateixa finalitat, però en cap cas
l’import de les ajudes o subvencions rebudes no podrà ser superior a la despesa realitzada per l’activitat subvencionada.
6) Publicar aquesta proposta de resolució per tal que els interessats al·leguin el que considerin oportú en un termini màxim
de 5 dies hàbils. S’entendrà que les entitats que no presenten al·legacions accepten la subvenció en els termes de la proposta
de resolució.
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4) Alliberar la quantitat de mil vuit-cents noranta euros (1.900,00 €) que resulta ser la diferència entre l’import màxim
previst a la convocatòria, 7.000,00 euros, i l’import assignat en funció del nombre d’alumnes inscrits als diferents
programes de reutilització de llibre de text, 5.100,00 euros.
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Document signat electrònicament al marge

La instructora
Francisca Margarita Vidal Servera
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