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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES CONCESSIÓ AJUDES I SUBVENCIONS
SOCIOEDUCATIVES CUC, CURS 2020-2021
Antecedents
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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Les bases i convocatòries es van publicar en el BOIB número 130 del 23 de juliol de 2020.
En data 21 d'agost de 2020 va finalitzar el termini de presentació de candidatures. Un cop revisades per part de
l'IMEB, les sol·licituds i la documentació presentada per cada una de les persones interessades, s'emet un
informe tècnic on s'informa de les sol·licituds rebudes.
En data 27 d'agost es publica la primera resolució amb indicació de les persones admeses i donar un termini de
deu dies per presentar al·legacions.
En data 31 d'agost l'IMEB emet un informe amb tres noves candidatures. Un cop revisades per part de l'IMEB,
les sol·licituds i la documentació presentada per cada una de les persones interessades, s'emet un informe
tècnic on s'informa de les sol·licituds rebudes.
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel el qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques
- Els Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, publicats en el BOIB núm. 23, de 10 de
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febrer de 2005
- La normativa que regula la concessió de dites subvencions és CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES
CONCESSIÓ AJUDES I SUBVENCIONS SOCIOEDUCATIVES CUC, CURS 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,
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RESOL
1.- Sol·licitants que acompleixen tots els requisits establerts a les bases reguladores de referència, i han
presentat la documentació requerida, i es procedeix a realitzar el procés de selecció seguint els criteris
establerts a les bases.

45610893F
53795258Y
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2.- Atorgar un termini de deu dies a contar a partir del dia següent a la publicació de la resolució, a l'objecte de
presentar esmenes. En cas de no presentar-ho en termini i forma se tendrà per desistida la sol·licitud.
3.- Exposar la present resolució a la pàgina web municipal i en el tauló d'anuncis de l'Institut Municipal
d'Educació i Biblioteques de Calvià.

Calvià,
La Presidenta de l'IMEB
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