RESOLUCIÓ 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
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1. Vista la proposta de resolució de data 9 de desembre de 2021 de la instructora de l’expedient de 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, aprovada per decret de batlia de data 19 de novembre de 2021 i publicada al publicades al BOIB núm.
162 de data 23-11-2021.
2. Vist que al punt 8 de la convocatòria es disposa que si no es presenten al·legacions contra la proposta de resolució
dictada per l’instructor s’entén que s’accepta l’esmentada proposta en el termes en què s’ha dictat.
3. Vist que segons certificació de la Secretaria de data 20 de desembre de 2021 no consta la presentació d’al·legacions a la
proposta de resolució de la instructora de data 9 de desembre de 2021.
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.

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.
RESOLUCIÓ
Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent, RESOLC:
Primer. Aprovar 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
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presentades, que sumen en conjunt 5.100,00 euros:
Entitat

CIF

subvenció
CEIP Blai Bonet

S-0768127-C

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

SegellO

Codi Segur de Validació
rganAjS 542f85c7e2564d83bceeec4acff88387001
Url de validació
Metadades

Import

antanyi

https://simplifica-santanyi.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/1050 - Data Resolució: 23/12/2021

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 €

Segon. Donar per justificades les subvencions atorgades a les entitats previstes al punt anterior.
Tercer. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les subvencions previstes al punt Primer d’aquesta proposta al
compte corrent o llibreta facilitat per cada entitat beneficiària.
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Quart. 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.
Cinquè. 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.
Sisè. Publicar aquesta resolució en el tauló d’anuncis i en la pàgina web de l’Ajuntament, la qual tendrà efectes de
notificació als interessats tal com disposa la convocatòria.
Contra aquesta resolució pot interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva
publicació, davant el mateix òrgan que la va dictar, o bé, directament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent a la
publicació, sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi procedent.

Guillermo Mascaró Llinás
Maria C. Pons Monserrat

Signatura 1 de 2

23/12/2021 Batlessa

Signatura 2 de 2

Document signat electrònicament al marge
La batlessa
Maria C. Pons Monserrat

En pren nota, el secretari habilitat-accidental
Guillermo Mascaró Llinás

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

542f85c7e2564d83bceeec4acff88387001

Url de validació

https://simplifica-santanyi.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/1050 - Data Resolució: 23/12/2021

