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RESOLUCIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA
REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25, 40 I 45
ANYS – PROVES 2018
Antecedents
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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 convocatòria d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a
la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys – proves 2018
2.-

El 26 de juny de 2018, en el BOIB número 78 es va publicar les Bases reguladores i

convocatòria d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25,
40 i 45 anys – proves 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, Tècnica de l'IMEB (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 seguint l'establert a
les bases de dita convocatòria.
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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
novembre, General de Subvencions
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques
- Estatuts de l'IMEB
- Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió d'ajudes per a la
realització de les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys – proves 2018
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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
1.- Sol·licitants que acompleixen tots els requisits establerts a l'article 3 de les bases reguladores de
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referència, i han presentat la documentació requerida:

SDG

DNI

43156934X

2.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a contar a partir del dia següent a la publicació de la
resolució, a l'objecte de presentar esmenes.
3.- 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
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