RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS DE
MOBILITAT DEL PROGRAMA SICUE
DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
CURS ACADÈMIC 2020-21

D’acord amb els criteris de selecció establerts a la convocatòria d’ajuts per a
estudiants de mobilitat, i vista i valorada la documentació presentada pels
sol·licitants del programa de mobilitat SICUE, RESOLC de concedir els ajuts que es
detallen a continuació:
SICUE: 6 ajuts de 600 euros cada un (annex I)
El pagament es farà directament a cada beneficiari mitjançant una transferència
bancària al número de compte indicat a la sol·licitud, una vegada s’hagi comprovat
que l’estudiant ha lliurat al Servei de Relacions Internacionals el certificat
d’incorporació a la universitat de destinació.
L’adjudicació d’aquest ajut pot ser revocada en cas que l’estudiant no presenti els
documents justificatius de la seva estada abans del dia 30 de setembre de 2021.
En aquesta convocatòria, s’han rebut 8 sol·licituds, 6 de les quals percebran un ajut i
2 n’han quedat excloses, perquè no compleixen el requisit de la nota mitjana
d’expedient.
La qual cosa, en compliment de l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), us
notific, amb l’advertència que contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs
d’alçada davant el Rector d’aquesta universitat en el termini d’un mes, d’acord amb
el que disposen els articles 112.1 i 121.1 de la LPACAP esmentada.
Palma, 22 de juny de 2021
El cap del Servei de Relacions Internacionals,
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Ricardo Sagrera

Annex I
Programa SICUE
1
2
3
4
5
6

Nom
Maria
Adrián
Elena
Laura
Alejandro
Lara

Cognoms
Galmés Amer
Hurtado Tárraga
Albertí Moraleda
Zazo Sánchez
Arévalo Villalonga
Romero Palmer

Ajut concedit
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €

