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PRIMERA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I
REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES FORMATIVES DIRIGIDES A
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I DE CICLES FORMATIUS – GET EXPERIENCE 2020

Antecedents
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1. El Consell Rector de l'IMEB va aprovar, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de juliol de
2020, la convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques
de pràctiques formatives dirigides a estudiants universitaris i de cicles formatius – Get Experience
2020 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. En data 28 d'octubre de 2020 va finalitzar el termini de presentació de candidatures per a les
diferents ofertes de beques. Una vegada revisada la documentació presentada per a les persones
que hi volen optar el resultat ha estat:
4.

El 29 d'octubre de 2020 s'emet un informe tècnic de valoració de les candidatures, amb indicació de
les persones que acompleixen 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. Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de
pràctiques formatives dirigides a estudiants universitaris i de cicles formatius – Get Experience 2020
de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià.
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,

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1.07184 Calvià. Illes Balears
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RESOL
1. Sol·licitants que acompleixen tots els requisits establerts a l'article 4 de les bases reguladores de
referència, i han presentat la documentació requerida:
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NOM I LLINATGES

DNI

I.J.T

43XXX032X

A.M.S

43XXX450E

2. Sol·licitants a què es requereix l'esmena de deficiències mitjançant l'aportació de la documentació
relacionada en el següent quadre:
NOM I LLINATGES
J.C.S

DNI
43XXX186J

DOCUMENTACIÓ A SUBSANAR
Expedient acadèmic dels estudis pels quals opta a la beca

3. 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.
4. Exposar la present resolució a la pàgina web de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de
Calvià.
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Calvià,
La Presidenta de l'IMEB
Olga Granados Expósito

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1.07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 139 a/e: imeb@calvia.com

