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Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni
Expedient: 2962 /2021
Procediment: Subvencions per concurrència competitiva
Assumpte: Convocatòria de concessió d'ajudes per als centres que imparteixin educació primària i
secundària adherits al Programa de finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 202021, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Antoni de Portmany.
ACTA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES
PER ALS CENTRES QUE IMPARTEIXEN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA ADHERITS AL
PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC PER AL CURS
2020-21
A Sant Antoni de Portmany a 23 de desembre de 2021 a les 14h, es reuneixen els membres de la
comissió avaluadora de la Convocatòria de concessió d'ajudes per als centres que imparteixin
educació primària i secundària adherits al Programa de finançament de llibres de text i material
didàctic per al curs 2020-21, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Antoni de
Portmany, formada per les següents persones:
- Presidenta: Maria Ramón Boned, Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Cultura i
Patrimoni
- Vocals:
- Una tècnica d’Administració General de l’Ajuntament, Marina Santos Boned.

- Un membre del personal administratiu del Departament d’Educació i Cultura, Felisa Palacios Prats.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es reuneix la comissió per fer la valoració tècnica de
les sol·licituds d’acord amb els requisits establerts a la base 4, formular l’informe d’avaluació, elevar-lo
a l’òrgan instructor i resoldre les dubtes que sorgeixin.
Tenint en compte la necessitat que l'atorgament de la subvenció es produeixi abans de finalitzar l'any,
i atenent la data en la qual ens trobem, es considera imprescindible aplicar al procediment la
tramitació d'urgència per tal de reduir els terminis a la meitat, de conformitat amb el que disposa
l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Una vegada revisada la documentació presentada pels centres educatius sol·licitants dins el termini
establert, que compleixen els requisits exigits al punt 4 de les bases de la convocatòria per poder
realitzar l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany al programa per al
finançament de llibres de text i material didàctic impulsat per la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern Balear, i revisat que tots el sol·licitants que figuren a les llistes aportades per els centres
estiguin empadronats al municipi, la relació seria la següent:
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Curs Escolar 2020-21
Alumnes adherits

Alumnes empadronats
al municipi

IES Quartó de
Portmany

113

107

IES Sa Serra

278

266

CEIP Guillem
de Montgrí

151

144

CEIP Sant
Mateu

11

9
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- Un membre del personal administratiu en qui delega el Secretari de la corporació, Margarita Torres
Galera.

241

225

CEIP Vara de
Rey

146

134

CEIP Can
Coix

176

161

CEIP Santa
Agnès de
Corona

13

13

CEIP
Cervantes

265

252

CEIP
Buscastell

21

18

Total alumnes
empadronats

1329

Donat que als pressupostos municipals de l’any 2021 consta la partida pressupostària nº
005.3260.489015 per un import de 68.000.- € destinada a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany al programa per al finançament de llibres de text i material didàctic impulsat
per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear corresponent al curs 2020-21, l’Ajuntament
decideix aportar la quantitat de 35.-€ per alumne adherit i empadronat al municipi.
Comprovat que les sol·licitants es troben al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social, AEAT, ATIB i amb el mateix Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Per tot l’anterior, les aportacions als centres escolars quedaria com segueix:

Aportació de l’Ajuntament
IES Quartó de Portmany

3.745.-

IES Sa Serra

9.310.-

CEIP Guillem de Montgrí

5.040.-

CEIP Sant Mateu

315.-

CEIP Sant Antoni

7.875.-

CEIP Vara de Rey

4.690.-

CEIP Can Coix

5.635.-

CEIP Santa Agnès de Corona

455.-

CEIP Cervantes

8.820.-

CEIP Buscastell

630.-

Aportació de l’Ajuntament

46.515.-

Tenint en compte que el centres hauran de donar adequada publicitat al caràcter públic del
finançament del programa objecte de subvenció tal com figura al punt 9 de la convocatòria.
Per tant la comissió emet la següent proposta:
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CEIP Sant
Antoni

Primer. Aprovar la relació provisional de les aportacions econòmiques als centres educatius
sol·licitants adherits al Programa de finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 202021 impulsat per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear corresponent al curs 2020-21
Segon. Publicar la llista provisional per un termini de cinc dies naturals, en aplicació del procediment
de tramitació d'urgència pel qual es redueixen els terminis del procediment a la meitat, de conformitat
amb el que disposa l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
El termini serà el mateix si s’hi volen fer al·legacions o reclamacions a la llista provisional.
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Sant Antoni de Portmany, 23 de desembre de 2021

