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

10817

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 d’octubre de 2019, a proposta del
director general de Política Universitària i Recerca, per la qual es declara el desistiment de
sol·licituds d’ajudes de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió
Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019

En data 28 d'octubre de 2019 el director general de Política Universitària i Recerca ha formulat la proposta de resolució següent:
Fets
1. El 18 de juny de 2019 es va publicar al BOIB número 81 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 2018-2019
2. El dia 31 de juliol de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la petició d'aquestes ajudes d'acord amb allò
que disposa el punt 7.5 de la convocatòria.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/149/1046254

3. D'acord amb el punt 12 de l'annex de l'esmentada convocatòria, entre els dies 9 i 13 de setembre de 2019 s'ha de fer públic l'informe
mitjançant el qual es notifiquen els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. El dia 13 d'agost de 2019, ja
revisats tots els expedients, es va publicar l'esmentat informe. Els sol·licitants podien aportar la documentació per esmenar la
sol·licitud fins al 27 de setembre de 2019.
4. La Comissió Avaluadora, reunida el 17 d'octubre de 2019, ha motivat l'avaluació i la qualificació de les sol·licituds que preveu
l'apartat 11 de la convocatòria, d'acord amb els requisits i els criteris de preferència establerts en la mateixa convocatòria. D'aquesta
reunió hi ha acta que consta a l'expedient, a la qual, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es consideren desistides en la seva sol·licitud les persones interessades com a
conseqüència de no haver esmenat en termini, o haver esmenat parcialment o de forma incorrecta.
Fonaments de dret
1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de
desembre).
2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).
3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions
en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).
4. 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 2018-2019 (BOIB núm. 81, de 18 de juny).
5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Proposta de resolució
Propòs al conseller d'Educació, Universitat i Recerca que dicti una resolució en els termes següents:
1. Declarar el desistiment de les 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 a les persones que figuren a l'annex com a conseqüència de no haver esmenat en termini, o haver esmenat
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parcialment o de forma incorrecta, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
2. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de
Política Universitària i Recerca (<http://dguni.caib.es>) .
Per tot això, dict la següent
Resolució
Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, 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.
També es 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 de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29
/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que s'estimi oportú.

Palma, 28 d'octubre de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/149/1046254

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí X. March Cerdà
El director general proposant
José Luis Pons Hinojosa
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ANNEX
Relació ordenada alfabèticament de persones declarades desistides de la seva
sol·licitud de les ajudes:

Núm. Exp. Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

44 ABRINES

RAMIS

ISABEL MARGARITA ****4643V

68 AGUILAR

AGUILAR

ANA

****9074N

50 BERASTAIN

CABALLERO

MARIA LUISA

****2502F

37 CHENG

HU

SONIA YUANQUIN

****7410Z

RUIZ-BELLOSO

CRISTINA

****4044P

34 GALLEGO

PRIETO

****6873Q

86 HERNANDEZ

ROLLMANN

ALEJANDRO
ALFONSO
MAXIMILIAN

54 MARÍN

FERNANDEZ

JUAN

****4968X

31 OGANDO

BARROS

MARIA TERESA

****7196E

82 PÉREZ

TORRES

IRENE

****3899A

89 RUIZ

ROSSELLÓ

CRISTIAN

****7124L

74 SANS

JIMÉNEZ

MARTA

****0931P

43 SIQUIER

GOST

MARIA DE LLUC

****0532Q

39 TERUEL

ROBLES

FRANCISCO JOSE

****1399B

53 TRUYOLS

PONT

MARIA ANTONIA

****4210A

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/149/1046254

1 COLOMAR

DNI

****3302G
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