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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L'IMEB PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN LES
AJUDES I SUBVENCIONS SOCIOEDUCATIVES CUC, CURS 2020-2021
Antecedents
1. El 16 de juliol de 2020 el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de
Calvià va aprovar la Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la
concessió d'ajudes i subvencions socioeducatives CUC - curs acadèmic 2020-2021 de
l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià.
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2. Les bases i convocatòries es van publicar en el BOIB número 130 del 23 de juliol de 2020.
3. El 21 d'agost de 2020 va finalitzar el termini de presentació de candidatures. Un cop
revisades les sol·licituds i la documentació presentada per cada una de les persones
interessades, s'informa de les persones sol·licitants que acompleixen tots els requisits
establerts a les bases reguladores de referència, i han presentat la documentació
requerida.
4. El 27 d'agost de 2020 es publica la primera resolució amb indicació de les persones
admeses i donar un termini de deu dies per presentar al·legacions.
5. El 31 d'agost de 2020 s'emet un segon informe on s'informa de tres noves candidatures,
que acompleixen tots els requisits establerts a les bases reguladores de referència, i han
presentat la documentació requerida.
6. El 31 d'agost de 2020 es publica la segona resolució amb indicació de les persones
admeses i donar un termini de deu dies per presentar al·legacions.
7. El 9 de setembre de 2020 la Sra. M.R.S presenta per registre la seva renuncia a la beca
per motius personal.
8. El 17 de setembre de 2020 s'emet un informe tècnic de valoració de les candidatures, amb
indicació de les persones que es pot adjudicar la beca i les persones que queden en
reserva en cas de produir-se alguna baixa per centre educatiu.
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9. El 17 de setembre de 2020 s'emet la proposta de resolució amb indicació de les persones
que es pot adjudicar la beca i les persones que queden en reserva en cas de produir-se
alguna baixa per centre educatiu.
Fonaments de dret
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel el qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre.
3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques.
4. Els Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, publicats en el BOIB
núm. 23, de 10 de febrer de 2005.
5. Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió d'ajudes i
subvencions socioeducatives CUC - curs acadèmic 2020-2021 de l'Institut Municipal
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d'Educació i Biblioteques de Calvià, publicades en el BOIB número 130 del 23 de juliol de
2020.
Aquesta Presidenta en base a les seves atribucions en matèria d'organització, que així s'indica a
l'art. 22 dels estatuts de l'IMEB, dict la següent:
Resolució
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1. Adjudicar la Beca Socioeducativa a les següents persones:
CENTRE
IES BENDINAT

INCIALS
S.R.A

IES BENDINAT
IES CALVIÀ
IES CALVIÀ
IES SON FERRER
IES SON FERRER
UIB
UIB

I.E.L
A.C.J
I.R.D
A..A..V
Y.S.P
A.S.T
RM.K.R.C

DNI
43XXX682G
45XXX893F
49XXX748N
45XXX433R
45XXX167E
18XXX233V
43XXX357P
43XXX099K

2. Aprovar l'ordre de les persones suplents en cas d'haver alguna baixa i/o renúncia,
depenent del centre educatiu:
CENTRE
IES BENDINAT
IES BENDINAT
IES CALVIÀ
IES CALVIÀ
IES CALVIÀ
UIB

INICIALS
P.O.M
L.R.P
I.B.V
T.A.S
N.Q.D
VALIENTE ROLDÁN

DNI
43XXX446J
43XXX152Q
45XXX222L
43XXX368L
53XXX258Y
43XXX389D

3. Acceptar la renúncia de la beca a la Sra. M.R.S amb DNI 45XXX681Y.
4. Tramitar el pagament de la subvenció a les persones adjudicades segons l'establert a
l'article 4 de les bases objecte de la convocatòria.
5. Exposar la present resolució a la pàgina web de l'Institut Municipal d'Educació i
Biblioteques de Calvià.

CSV:

CAL550030675446AJ51YK3AD3DV

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs
d'alçada davant el batle-president de la corporació, en el termini d'un mes comptador des de la
notificació, de conformitat al que disposa l'article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que es pugui
presentar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. El recurs s'ha de presentar en el
Registre General d'aquest Ajuntament, en el registre de l'IMEB, o en les dependències i mitjans a
què es refereix l'art. 16.4 de la ja esmentada Llei 39/2015.
Calvià,
La presidenta de l'IMEB
Olga Granados Expósito
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