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D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2019 de l’Ajuntament d’Alcúdia, 
aprovat per aquesta corporació el 22 de maig de 2019 (Boib núm. 72 de 30 de 
maig de 2019), i alhora, amb les convocatòries de Bases reguladores de les 
subvencions per al foment dels estudis superiors adreçats a estudiants del 
municipi d’Alcúdia, aprovades en sessió extraordinari pel Ple municipal de dia 6 
de setembre de 2019 (Boib núm. 144 de 18 d’octubre de 2019). I en concret a 
la convocatòria següent:

Exp. 2019/2713. Convocatòria d’AJUTS ECONÒMICS per a ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS D’UNA BECA ERASMUS+ 
realitzada entre l’1 d’octubre de 2017 i 30 de setembre de 2018. 

I d’acord amb el decret 2019/1876 pel qual es va nomenar la comissió tècnica 
de seguiment i valoració de les esmentades convocatòries la qual va elevar la 
corresponent proposta respecte de les sol·licituds presentades dins termini.

Per això, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 de la Llei 38/2003, de 
14 de novembre , General de Subvencions, i en ús de les atribucions que em 
confereixen els apartats f) i s) de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i els articles 185 i 186 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual aprova el text refús de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

I alhora, una vegada acceptada i aprovada la proposta presentada per 
l’esmentada comissió tècnica com a llistes definitives, i atenent el dictat segons 
Decret de Batlia 2019/1876 de creació d’aquesta comissió dict fer pública la 
següent resolució a la web municipal i al tauló d’edictes.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la publicació 
de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent.

Alcúdia, en data signatura
El regidor delegat i 5è tinent Batle,
Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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