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RESOLUCIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATORIA D'AJUDES ECONÒMIQUES
PER A CURSAR ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI PER AL CURS ACADÈMIC 2017/2018
Antecedents
1.- El 18 de maig de 2018 el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià
va aprovar les bases reguladores i convocatoria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de màster

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

universitari per al curs acadèmic 2017/2018
2.- El 26 de juny de 2018, en el BOIB número 78 es va publicar les bases reguladores i convocatoria
d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de màster universitari per al curs acadèmic 2017/2018
3.- El 10 de juliol de 2018 la Sra. Natividad Francés Gárate, Presidenta de l'Institut Municipal
d'Educació i Biblioteques de Calvià, atenent a l'article 9 de les bases i convocatòria de dites bases va
designar com a membres de la comissió mixta de selecció i seguiment la Sra. Consuelo García
Sánchez (suplent Javier Tascón Piña ) i la Sra. M.Antònia Fiol Mercadal (suplent Mª del Mar Verger
Oliver).
4.- El 27 de setembre de 2018 la comissió mixta de selecció i seguiment es va reunir per emetre un
informe de proposta amb indicació de persones que acompleixen els requisits, persones que no
acompleixen els requisits i persones que han de fer esmenes per manca de la documentació
presentada, seguint l'establert a les bases de dita convocatòria.
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre, General de Subvencions
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques
- Estatuts de l'IMEB
- Bases reguladores i convocatoria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de màster universitari
per al curs acadèmic 2017/2018
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 l'article 3 de les bases reguladores de
referència, i han presentat la documentació requerida:

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

ABREVIATURA DNI
JRP

43167440M

LBD

43179907Y

CMG

47928152Q

AAR

47939247W

MASL

47224389F

FAR

42991879A

JMRL

43163777E

APM

43186086K

AMDF

43128135F

JLC

43204636X

JMMG

43210149A

2.- Sol·licitants que no acompleixen els requisits establerts a l'article 3 de les bases reguladores de
referència

ABREVIAT DNI
URA

MOTIU D'EXCLUSIÓ

JMG

No acompleix article 3.3 establert a les bases
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43169371G
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3.- Sol·licitants a què es requereix l'esmena de deficiències pel que fa a l'acompliment dels requisits
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establerts a l'article 3, mitjançant l'aportació de la documentació relacionada en el següent quadre:
ABREVIATURA DNI

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

JMB

43474116E

- Declaració de la renda i/o certificat d'imputacions de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2017, de tots
els membres computables en la unitat familiar

JPA

71452600H

- Declaració de la renda i/o certificat d'imputacions de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2017 del
progenitor.

AMRZ

43116300V

- Declaració de la renda i/o certificat d'imputacions de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2017, de tots
els membres computables en la unitat familiar

FMC

43172730M

- Declaració de la renda i/o certificat d'imputacions de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2017, de tots
els membres computables en la unitat familiar (pare i
mare)

REKYH

X9981978R

- Declaració de la renda i/o certificat d'imputacions de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2017, de tots
els membres computables en la unitat familiar (pare i
mare)

4.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a contar a partir del dia següent a la publicació de la resolució,
a l'objecte d'esmenar les deficiències esmentades al punt 2 i 3. En cas de no esmenar les deficiències
requerides se tendrà per desistida la sol·licitud.
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5.- Exposar la present resolució a la pàgina web i en el tauló d'anuncis de l'Institut Municipal d'Educació
i Biblioteques de Calvià.
Calvià,
La Presidenta de l'IMEB
Natividad Francés Gárate
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