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RESOLUCIÓ DE RENOVACIO DE LA BECA ADJUDICADA A LA SRA. ALBA MARTELL EN EL MARC
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
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Antecedents
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.
4. En data 16 de novembre va finalitzar el termini per presentar esmenes i presentar documentació
requerida.

5. Els diferents departaments i serveis col·laboradors han emet informe de valoració de les diferents
candidatures

6. En data 25 de novembre de 2020 es va publicar l'adjudicació de la beca a la Sra. Alba Martell Sánchez
amb DNI 43XXX450E.

7. En data 4 de març de 2021 el departament col·laborador, l'IFOC emet un informe sol·licitant la renovació
de la beca.
8. El centre educatiu, Universitat Internacional de la Rioja, confirma la possibilitat de renovar la beca fins dia
21 de maig de 2021.
CAL4F068300554204U1M3DG3CDY

9. En data 10 de març de 2021 l'IMEB emet una proposta de resolució de renovació de la beca.

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.

CSV:

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
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dels estatuts de l'IMEB,

RESOL
1. Renovar l'adjudicació de la Beca a la Sra. Alba Martell Sánchez amb DNI 43XXX450Efins dia 25 de
maig de 2021, mantenint les mateixes condicions de la beca.
2. Exposar la present resolució a la pàgina web de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de
Calvià.

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,
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La presidenta de l'IMEB
Olga Granados Expósito
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