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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

7741 Correcció d’errades materials advertides a la publicació de les bases de la convocatòria d’ajuts
econòmics adreçats a estudiants Universitaris d’Alcúdia Curs 2019/2020, estudiants d’Alcúdia
beneficiaris del programa Erasmus plus 2018/2019 i estudiants d’Alcúdia que hagin cursat cicles
formatius de Grau mitjà, Grau Superior i Batxillerat durant el curs 2019/2020

Mitjançant Resolució de batlia núm. 1386/2020 de data 5 d'agost de 2020, s'ha aprovat la correcció d'errades materials advertides a la
publicació de les bases de la convocatòria d'ajuts econòmics adreçats a estudiants Universitaris d'Alcúdia Curs 2019/2020, estudiants
d'Alcúdia beneficiaris del programa Erasmus plus 2018/2019 i estudiants d'Alcúdia que hagin cursat cicles formatius de Grau mitjà, Grau
Superior i Batxillerat durant el curs 2019/2020, publicades en el BOIB núm. 13, de data 25 de juliol de 2020, versió castellà.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze (15) naturals a partir del dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Contra l'esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, si així ho consideren,
alternativament o bé recurs administratiu potestatiu de reposició davant de la Batlia, durant el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la present notificació, o bé un recurs contenciós-administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos
mesos. No obstant això, respecte de la interposició de recursos jurisdiccionals, se li informa que de conformitat amb la DA2ª del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, el termini per presentar el recurs contenciós administratiu es troba suspès durant la vigència de l'estat
d'alarma, llevat que es tracti de la interposició d'un recurs per a la protecció dels drets fonamentals de la persona previst als articles 114 i
següents de la Llei 29/1998. Per això, el termini de dos mesos no s'iniciarà fins al dia següent de la pèrdua de vigència de l'estat d'alarma,
llevat que es tracti del procediment per a protecció de drets fonamentals, en que el termini no es troba suspès. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació per silenci.

Cosa que fem pública

 

Alcúdia, 25 d'agost de 2020

La batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal 
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