EDICTE
ASSUMPTE: ACTUALITZACIÓ DELS IMPORTS QUE S'HAN D'ABONAR
CONCEPTE DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER ACOLLIMENT FAMILIAR

EN

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de
22 de gener de 2018, adopta entre d'altres l'acord següent:
Primer.- Aprovar la quantia que, provisionalment i a compte dels imports definitius que
s'estableixin en les bases reguladores corresponents, s'abonarà durant l'any 2018 en
concepte de remuneració per acolliment familiar, la qual, un cop acomodada a l'increment
de l'IPC interanual, queda així:
Acolliment familiar d’un menor: 269,14 euros/mes
Acolliment familiar de dos o més menors: 241,10 euros/mes per menor
Segon.- Que, una vegada s'aprovin el nou procediment i els requisits per a la concessió de
prestacions inherents a l'acolliment familiar, que es troben en fase de redacció, es faci la
regularització que, en el seu cas, correspongui d'acord amb la normativa que sigui vigent
en aquell moment.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un
recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des
de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent,
quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la
desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón

PONS CASTEJON OCTAVI JOSEP 41501763
Motivo Firma
Localidad Maó
FECHA:02/02/2018 9:20:56

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

Consell Insular de Menorca

_______________________________________________________________________________
Información
de documento electrónico
Versión NTI:http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e
Identificador documento:ES-07CIM-2018-AE531D53-52E9-4635-BE15-03356EA2A7C5
Órgano:Consell Insular de Menorca
Fecha y hora:02/02/2018 9:20:56
Identificador :ES-07CIM-2018-AE531D53-52E9-4635-BE15-03356EA2A7C5

Identificador (Pdf417):ES-07CIM-2018-AE531D53-52E9-4635-BE15-03356EA2A7C5

Código QR:ES-07CIM-2018-AE531D53-52E9-4635-BE15-03356EA2A7C5

Puede validar el documento en: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx
PONS CASTEJON OCTAVI JOSEP 41501763
Motivo Firma
Localidad Maó
FECHA:02/02/2018 9:20:56

