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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, DE L’EXPEDIENT DE LA 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI ADREÇADA A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL BÀSICA, CICLES FORMATIU DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR, BATXILLERAT, 
ESTUDIS DE L’INSTITUT DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA, ESTUDIS REGLATS DE DANSA, 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA PER AL CURS 2021/2022

ANTECEDENTS

1.- Vist que a la convocatòria pública d’ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic a les despeses de 

mobilitat dels alumnes empadronats al municipi de Santanyí, que han cursat estudis dels de formació 

professional bàsica, cicles formatiu de grau mitjà, grau superior, batxillerat, estudis de l’institut de 

tecnificació esportiva, estudis reglats de dansa, ensenyaments professionals de música per al curs 

2021/2022 , aprovada per decret de batlia amb  data 17 de març de 2022, i publicades al BOIB núm. 41 de 

data 24-03-2022.

2.-Vist que dins el termini previst de la convocatòria, que finalitzava el 30 de setembre, s’han presentat 

trenta-una sol·licituds.

3.- Vist l’informe tècnic de la coordinadora de joventut de data del 26 d’octubre de 2022 relatiu a la 

convocatòria, on fa constar que s’han examinat totes les sol·licituds i que n’han resultat vint-i-vuit 

compleixen els requisits exigits a la base 3 i tres que no compleix amb els requisits exigits als beneficiaris. 

Totes elles es relacionen seguidament:

Llistat de persones sol·licitants admeses a la convocatòria.

DNI

1 41621435Z

2 41658648J

3 41585958A

4 45813949L

5 41586425X

6 41661045H
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7 41585808Z

8 41615909 P

9 41537088 P

10 41573376W

11 41622250 R

12 41616951S

13 41657247S

14 41623193R

15 41586610B

16 41659541D

17 41586457L

18 41619756Z

19 42406205R

20 41659797N

21 42312565V

22 41620847R

23 41615006W

24 41622709T

25 41659367L

26 41616048D

27 41616135G

28 41623589Y
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Llistat de persones excloses de la convocatòria:

DNI MOTIU PEL QUAL QUEDA EXCLÓS DE LA CONVOCATÒRIA

1 X4403249Z no compleix el requisit numero 1 de la base 3: " Estar empadronades al 
municipi de Santanyí, amb una antiguitat de 5 anys a comptar de la data de 
publicació de la present convocatòria.

2 45610914M no compleix el requisit numero 1 de la base 3: " Estar empadronades al 
municipi de Santanyí, amb una antiguitat de 5 anys a comptar de la data de 
publicació de la present convocatòria.

3 43217737R no compleix el requisit numero 1 de la base 3: " Estar empadronades al 
municipi de Santanyí, amb una antiguitat de 5 anys a comptar de la data de 
publicació de la present convocatòria.

4.- Vista la base 2 de la convocatòria, “import, crèdit pressupostari i quantia de les subvencions” que 
determina que la quantitat màxima destinada a cada ajut que compleixi tots els requisits serà de 225 euros, 
i que en el cas de no existir crèdit pressupostari suficient per atendre totes les sol·licituds que compleixin 
els requisits, es procedirà al prorrateig de l’import màxim global destinat a la subvenció entre tots els 
sol·licitants que compleixin els requisits. Vist que el crèdit és suficient per atendre l’import de les sol·licituds 
presentades, atenent que la dotació econòmica d’aquest convocatòria pel curs 2021/2022 és d’un màxim 
de 9.000 euros amb càrrec a l’aplicació 2022-16-32603-48701-01, i resulta que a cada una de les vint-i-vuit 
sol·licituds completes i conformes els correspon un ajut de 225 €.

FONAMENTS DE DRET

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions

- Bases reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Santanyí, aprovades per 

acord de Ple ordinari el 27 de desembre de 2021, i Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021.

- Convocatòria d’ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic a les despeses de mobilitat dels 

alumnes empadronats al municipi de Santanyí, que han cursat estudis dels cicles formatius de 

formació professional bàsica, de grau mitjà, superior, batxillerat, estudis de l’institut de tecnificació 
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esportiva, estudis reglats de dansa i ensenyaments professionals de música i que no s’han pogut 

realitzar en el municipi de Santanyí durant el curs 2021/2022 aprovada per decret de batlia amb 

data 17 de març de 2022 i publicades al BOIB núm. 41 de data 24-03-2022.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Propòs a la Batlia de l’Ajuntament de Santanyí que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir una ajuda de 225 euros, a cada un dels vint-i-vuit sol·licitants relacionats a la llista abans 

transcrita, que compleixen els requisits exigits a les bases, atès que el crèdit pressupostari consignat per a 

aquesta convocatòria de 9.000 euros és suficient per atendre amb la quantitat màxima atorgable a tots els 

sol·licitants que compleixen els requisits exigits.

2. Donar per justificades les subvencions atorgades a les vint-i-vuit persones que reuneixen els requisits 

exigits per la convocatòria i que es relacionen al punt 3 dels antecedents d’aquesta resolució.

3. Excloure les sol·licituds presentades a les tres persones relacionades a la llista abans transcrita atès 

que incompleixen el punt del requisit per a ser beneficiari de la beca, punt 1 de la base 3 que es transcriu: " 

Estar empadronades al municipi de Santanyí, amb una antiguitat de 5 anys a comptar de la data de 

publicació de la present convocatòria.”

4. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les subvencions a les persones previstes al punt 3 dels 

antecedents d’aquesta proposta al compte corrent o llibreta facilitat a l’efecte.

5. Alliberar el crèdit restant per un import de 2.700€.

5. Publicar la resolució provisional al tauló d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament per tal que els 

interessats al·leguin el que considerin oportú en un termini màxim de 10 dies hàbils.

S’entendrà que les persones que no presenten al·legacions accepten la subvenció en els termes de la 

proposta de resolució.

Santanyí, a data de la signatura electrònica.

Regidora d’Educació i Joventut

Francisca Margalida Vidal Servera
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