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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

6878

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 8 de juliol de 2019 per la qual s’amplia
el termini de presentació de sol·licituds d’ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears
que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a
qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019 aprovat mitjançant
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juny de 2019

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 81, de 18 de juny de 2019, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat
de 5 de juny de 2019 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes
institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 20182019.
El punt 7.5 de l'annex 1 de la resolució de convocatòria preveu que el termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació
de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 12 de juliol de 2019.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/94/1038410

L'article 36.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix que, en matèria
d'ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l'autonomia
universitària, en la programació i la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la
gestió del sistema propi de beques i ajudes.
Per situar la formació dels alumnes universitaris de les Illes Balears a un nivell de qualitat semblant al de la resta de països de la Unió
Europea i per facilitar la mobilitat nacional i internacional d'alumnes entre els diferents centres d'ensenyament superior, la Conselleria
d'Educació i Universitat va decidir obrir una nova línia d'ajudes complementàries per a alumnes universitaris residents a les Illes Balears que
cursen part dels estudis universitaris a qualsevol país de la UE-28.
Una de les peculiaritats d'aquestes ajudes és que són compatibles amb altres de destinades a programes institucionals de mobilitat nacional o
internacional per a alumnes universitaris i amb les concedides en el marc del programa estatal de beques i ajudes a l'estudi per a l'any
acadèmic 2018-2019. No són compatibles, però, amb les relacionades amb programes de pràctiques. En cap cas, l'import total que rebi una
mateixa persona beneficiària no pot superar, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions o ajudes de l'Administració o d'altres
entitats públiques o privades, el cost de l'activitat que es dugui a terme.
Atès que aquesta convocatòria s'ha publicat per primera vegada, es considera que la informació pot no haver arribat adequadament a gran
part de les potencials persones beneficiàries, la qual cosa seria la causa que en la data actual s'hagin presentat un nombre molt petit de
sol·licituds.
D'acord amb l'anterior, i amb l'objecte d'intentar garantir que el crèdit assignat a aquesta convocatòria es pugui aplicar a la finalitat prevista
es considera justificada l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer
Modificar el termini de presentació de sol·licituds previst en el punt 7.5 de l'annex 1 de la resolució de la convocatòria.
El termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2019.
Segon
Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El recurs potestatiu de reposició s'entén desestimat si no s'ha resolt i no se n'ha notificat la resolució en el termini d'un mes comptador des de
l'endemà d'haver-lo interposat. En aquest cas, resta expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa en els termes que estableix
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra aquesta Resolució, també s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46
de la Llei 29/1998.

Palma, 8 de juliol de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/94/1038410

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí X. March Cerdà
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