RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA
PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS A L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ I PER A LA SIGNATURA D’UN
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
PER ACOLLIR ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES I DEL PLA DE PRÀCTIQUES QUE HA DE SEGUIR CADA
ESTUDIANT SELECCIONAT

Guillermo Mascaró Llinás
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ANTECEDENTS
1. Vist l’informe dels serveis jurídics i la proposta de resolució de data 12 de juny de 2022 de la instructora en el marc de la
convocatòria que ha de regir la concessió de beques de formació pràctica per a estudiants universitaris a l’Ajuntament de
Santanyí, aprovada per Decret de Batlia de data 28 de juny de 2022 i publicada al BOIB núm. 85 de data 30 de juny de
2022, després d’haver complit amb el tràmit de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
2. Vist que l’article 10 de la convocatòria disposa que correspon a la batlia la resolució del procediment de beques, prèvia
proposta de la Instructora del procediment, i que per a la resolució d’aquesta convocatòria de beques s’haurà de singar un
conveni marc amb la Universitat de les Illes Balears per acollir estudiants de pràctiques curriculars i extracurriculars i un
annex/pla de pràctiques de l’estudiant seleccionat.
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. Convocatòria de beques de formació pràctica per a estudiants universitaris, aprovada per Decret de Batlia de data
28 de juny de 2022 i publicada al BOIB núm. 85 de data 30 de juny de 2022.

5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
RESOLUCIÓ
Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent, RESOLC:
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Primer. Concedir una beca per un import total de 1.575,00 €, a Antònia Campins Jaume, amb DNI 41.586.376-F, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 16-32603-4870101.
Segon. Abonar mensualment, durant el període comprès entre el 15 de juliol i el 30 de setembre de 2022, a Antònia
Campins Jaume la quantitat 630 euros, subjecta a un 2% de retenció de l’IRPF, i en el seu cas la part proporcional de la
mensualitat assenyalada quan es tracti d’un període de temps inferior al mes.
Tercer. Sol·licitar l’alta a la Seguretat Social d’Antonia Campins Jaume amb data 15 de juliol de 2022 i fins a la
finalització del període de pràctiques que serà el 30 de setembre de 2022.
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Quart. Alliberar la quantitat de quatre mil quatre-cents vint-i-cinc euros (4.425,00 €) que resulta ser la diferència entre
l’import màxim previst a la convocatòria, 6.000,00 euros, i l’import assignat en funció del pla de pràctiques de l’estudiant
seleccionada.
Cinquè. Aprovar i seguidament signar el conveni entre la Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament de Santanyí i
l’annex que conté el pla de pràctiques, en el marc de la tramitació i resolució de la subvenció tal com disposa l’article 10 de
la convocatòria de beques de formació pràctica.
Sisè. Notificar aquesta resolució a les parts interessades i publicar-la en la pàgina web de l’Ajuntament.

La batlessa
Maria C. Pons Monserrat

En pren nota, el secretari accidental
Guillermo Mascaró Llinás
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