https://www.admonline.calvia.com/csv

Còpia autèntica en paper de document electrònic

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

DOCUMENT ELECTRÒNIC
http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e

Identificador:

553237

Òrgans:

Ajuntament de Calvià

Data Captura:

2021-01-11 14:42:04

Origen:

Administració

Estat elaboració:

EE01

Tipus documental:

Còpia autèntica en paper de document electrònic

Tipus firmes:

Xades Internally Detached

Firmant
GRANADOS EXPOSITO OLGA 43123337Q

CAL6022F0035P4VUCB48513D3DP
CSV:

Versió NTI:

Perfil

Data

Estat firma

11/01/2021

Vàlida

https://www.admonline.calvia.com/csv

SEGONA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE MOBILITAT
ERASMUS + (ESTUDIS DE GRAU UNIVERSITARIS CURS ACADÈMIC 2020/2021)

Antecedents

1. El Consell Rector de l'IMEB va aprovar, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de juliol de
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2020, la Convocatòria d’ajudes per a la realització de mobilitat erasmus + (estudis de grau
universitaris curs acadèmic 2020/2021) de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià.
2. Les bases de dita convocatòria es va publicar en el BOIB número 130 de dia 23 de juliol de 2020.
3. Dia 21 de d'agost de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
4.

Dia 1 de desembre de 2020 s'emet una proposta de resolució, amb indicació de les persones que
acompleixen requisits, no acompleixen els requisits, persones que no han presentat la documentació
requerida.

5.

Dia 11 de gener de 2021 s'emet una proposta de resolució, amb indicació de les persones que
acompleixen requisits, no acompleixen els requisits i persones que no han presentat la documentació
requerida.

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.
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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. Les bases i convocatòria d’ajudes per a la realització de mobilitat erasmus + (estudis de grau
universitaris curs acadèmic 2020/2021)
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,
RESOL
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1. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'esmenes i de documentació requerida es revisen els
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expedients. Adjudicar la beca als següents sol·licitants, amb indicació de la modalitat de la beca:

NOM

DNI

PAIS

GRUP

QUANTIA
MENSUAL

Nº MESOS
SUBVENCIONATS

PROPOSTA
SUBVENCIÓ

J.L.A.F

43XXX165F

Eslovaquia

3

600,00 €

4

2.400,00 €

2. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'esmenes i de documentació requerida es revisen els
expedients. Excloure del procés d'adjudicació a les següents persones, amb indicació del motiu
d'exclusió:
NOM

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

L.C.B.O

43XXX964C

No acompleix art. 3.3

F.S.B

49XXX194R

No presenta documentació requerida

3. Exposar la present resolució a la pàgina web de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de
Calvià.
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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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