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RESOLUCIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA
REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ESTUDIS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU
MITJÀ O GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU –
PROVES 2018
Antecedents
1.- El 18 de maig de 2018 el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de
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Calvià va aprovar les bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a la realització de les proves
d'accés a estudis de cicles formatius de grau mitjà o grau superior de formació professional del
sistema educatiu – 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 estudis de cicles formatius de
grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu – 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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5.- L'1 d'octubre es va publicar la primera resolució amb persones admeses, exclosos i pendent de fer
esmenes.

6.- El 12 de desembre la comissió mixta de selecció i seguiment es va reunir per emetre un
informe amb l'estat 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
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- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques
- Estatuts de l'IMEB
- Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a estudis de
cicles formatius de grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu –
proves 2018.
Aquesta Vicepresidenta en base a les seves atribucions en matèria d'organització, que així
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s'indica a l'art. 26 dels estatuts de l'IMEB,
RESOL
1.- Declarar deserta la convocatòria d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a estudis de
cicles formatius de grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu –
proves 2018.
2.- Exposar la present resolució a la pàgina web i en el tauló d'anuncis 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
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Calvià,
La Vicepresidenta de l'IMEB
Mayte Albertí Casellas
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