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SEGONA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I
REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA ESTIU 2019, DE
L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ. (BECALVIÀ 2019)
Antecedents
1.- El Consell Rector de l'IMEB va aprovar el dia 22 de març de 2019, la convocatòria i bases
reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica estiu 2019
(BECALVIÀ 2019) de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de conformitat al que es
disposa en l'article 9.3 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de subvencions, es publiquen les
bases reguladores que la regeixen.
2.- Les bases de dita convocatòria es va publicar en el BOIB número 43 de dia 4 d'abril de 2019.
3.- Atenent a l'article 10 de les bases i convocatòria de dites bases, el 8 de maig de 2019 la Sra.
Natividad Francés Gárate, Presidenta de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, va
designar com a membres de la comissió mixta de selecció i seguiment a la Sra. Cecília Valls Cabot,
Gerent de l'IMEB o persona en qui delegui, com a presidenta de la Comissió; la Sra. M.Antònia Fiol
Mercadal (suplent Mª del Mar Verger Oliver) i la Sra. Consuelo García Sánchez (suplent Javier Tascón
Piña).
4.- El 13 de maig de 2019 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, persones que han renunciat a l'inici del procés d'adjudicació de la beca i persones que han de
fer esmenes per manca de la documentació presentada, seguint l'establert a les bases de dita
convocatòria.
5.- En data 14 de maig de 2019 es publica la primera resolució on s'indica les persones que
acompleixen els requisits, persones que no compleixen els requisits, persones que han renunciat a l'inici
del procés d'adjudicació de la beca i persones que han de fer esmenes per manca de la documentació
presentada, seguint l'establert a les bases de dita convocatòria.
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6.- En data 11 de juny de 2019 la comissió mixta de selecció i seguiment es va reunir per emetre un
informe de proposta amb indicació de persones que acompleixen els requisits i assignació d'empresa,
persones que acompleixen els requisits però a l'espera de poder adjudicar beca, persones excloses per
no acomplir amb els requisits, i persones que han presentat renúncia de la beca, seguint l'establert a les
bases de dita convocatòria.
Fonaments de dret
1.- La normativa que regula la concessió de dites subvencions és la convocatòria i bases reguladores de
les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica estiu 2019, de l'Institut
Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (Becalvià 2019), aprovades el 22 de març de 2019 pel
Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, i publicada en el BOIB número
43 de dia 4 d'abril de 2019.
2.- En data 11 de juny de 2019 la Comissió Mixta de selecció i seguiment va emetre el segon informe de
revisió de documentació presentada pels sol·licitants.
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3.- Atenent a l'article 10 de la Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la
concessió de beques de formació pràctica estiu 2019
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1.07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 139 a/e: imeb@calvia.com

RESOL
1.- Candidats que compleixen tots els requisits, amb indicació de l'empresa adjudicada:
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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,

DNI

EMPRESA ADJUDICADA

43466925F

ASESORIA INDUSTRIA

43211263J

MOYA Y EMERY

43213842Q

FARMACIA PATRICIA DOCE MARCOS

45371134T

CALVIÀ2000 (LABORATORI)

43221678D

CALVIÀ2000 (OFICINA TÈCNICA)

43476226Q

TRESORERIA – AJUNTAMENT

43223802V

ICE – AJUNTAMENT

43202731Z

INGENEER

43478304R

FARMÀCIA MARIA CARRETERO

43460906Z

IMEB – ESCOLETES

43474140T

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS – AJUNTAMENT

43227649T

MARINELAND

43210864M

RECURSOS HUMANS – AJUNTAMENT

43209541Q

JOVENTUT- AJUNTAMENT

43172287E

LABO'LIFE

43223721M

HOTEL FLOR LOS ALMENDROS

43235693V

FINCA GALATZÓ – AJUNTAMENT

45184912D

IMEB – CUC – AJUNTAMENT

43212022J

FARMACIA PATRICIA DOCE MARCOS

43206459Q

FIT CORNER

43475455G

DIARI DE MALLORCA
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2.- Candidats que compleixen tots els requisits, i està pendent de poder adjudicar a l'espera de resposta
per part de l'empresa i/o servei departament municipal:
DNI
43473261H
43205670D
45695722N
45188118H
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3.- Candidats exclosos del procés per no complir els requisits
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DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

45185994X

A la primera avaluació té una assignatura suspesa, no acompleix el mínim
d'assignatures aprovades.

43226972J

No acompleix l'article 3.1.1. Estudiants universitaris de grau i haver superat, en el
moment de la sol·licitud de la beca, com a mínim el 50% de la formació segons el
pla d'estudis conduent a la titulació de referència

43223173D

A l'extracte acadèmic indica que el grau és de 300 crèdits i en té superats 130, per
tant, falten 20 crèdits per assolir el 50% de crèdits totals.

45371440F

Normativa UIB, límita a 650 hores les hores de beques extracurriculars.

X8967432P

A la primera avaluació té una assignatura suspesa

43462050P

A l'extracte acadèmic indica que el grau és de 378 crèdits i en té superats 103, per
tant, falten 86 crèdits per assolir el 50% de crèdits totals.

4.- Acceptar la renúncia presentada per:
DNI
45185303D

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.
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
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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,
La Presidenta de l'IMEB
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