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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

10633

Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, 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-27)
durant l’any acadèmic 2020-2021

En data 11 d'octubre de 2021 el director general de Política Universitària i Recerca ha formulat la proposta de resolució següent:
Fets
1. El 6 de maig de 2021 es va publicar al BOIB número 59 la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 22
d'abril de 2021 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-27) durant l'any
acadèmic 2020-2021
2. El dia 30 de juliol de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la petició d'aquestes ajudes d'acord amb allò
que disposa el punt 7.6 de la convocatòria.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/142/1098321

3. D'acord amb el punt 12 de l'annex de l'esmentada convocatòria, entre els dies 6 i 10 de setembre de 2021 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 10 d'agost de 2021, 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 24 de setembre de 2021.
4. La Comissió Avaluadora, reunida el 7 d'octubre de 2021, 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 una acta que consta a l'expedient, en 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 de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 22 d'abril de 2021 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-27) durant l'any acadèmic 2020-2021 (BOIB núm. 59, de 6 de maig).
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 de Fons Europeus, Universitat i Cultura 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-27) durant l'any
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1.
acadèmic 2020-2021 a les persones que figuren a l'annex com a conseqüència de no haver esmenat en termini, o haver esmenat
parcialment o de forma incorrecta, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015.
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 de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, 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.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/142/1098321

Palma, a la data de la signatura electrònica (11 d'octubre de 2021)
La secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística
Agustina A. Vilaret González
Per delegació del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura (BOIB núm. 57, d'1/5/2021)
El director general proposant
José Luis Pons Hinojosa

ANNEX
Relació ordenada alfabèticament de les persones que s'ha declarat que desisteixen de la seva sol·licitud de les ajudes
Núm. exp.

Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

DNI

21

BIBILONI

BIBILONI

FRANCESC

***6978**

6

CABRERA

RUIZ

PABLO NICOLÁS

***6658**

5

CALAFELL

QUETGLAS

PERE JOAN

***8739**

7

FRAU

BUSQUETS

KATIANA

***6696**

4

GARAU

FREITAS

VICTORIA

***9217**

24

MECA

LAGUNA

FRANCESC

***1311**

23

MECA

LAGUNA

GABRIEL

***8913**

9

MELIS

FAJARDO

ANTONI

***2097**

16

MOLINA

GARCÍA

INÉS

***7415**

20

RUS

SEIJAS

LLUIS

***7996**

22

ZIVIC

MONJO

MARIA

***2200**
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