EDICTE
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER
AL FOMENT DE L'ESPORT I DE L'ACTIVITAT FÍSICA A L'ILLA DE MENORCA DIRIGIDA A
ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA TEMPORADA 2017/2018 DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA
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Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de dia 14
de maig de 2018, va adoptar el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajudes per al foment de l'esport i de
l'activitat física a l'illa de Menorca dirigides a entitats esportives sense ànim de lucre
corresponents a la temporada 2017/18, d’acord amb les bases que les regulen, aprovades pel
Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de dia 2 de maig de 2017, publicades en el
BOIB número 69 de data 6 de juny de 2017, amb les condicions següents:
a) Per atendre les ajudes objecte d'aquesta convocatòria es destinarà la quantitat màxima de
cent quaranta-sis mil euros (146.000 euros), amb càrrec a la partida 34100.4890022 de l'exercici
pressupostari de l'any 2018.
Aquesta quantitat es desglossa en els apartats següents:
Línia 1 – Manteniment de les entitats esportives: cent dos mil cinc-cents euros (102.500,00€)
Sis mil cinc-cents euros per a les delegacions federatives (6.500,00€)
Noranta-sis mil euros per als clubs esportius (96.000,00€)
Línia 2 – Dietes per participació: vint-i-quatre mil euros (24.000,00€)
Línia 3 – Beques per a la formació esportiva dels tècnics esportius: quatre mil cinc-cents euros
(4.500,00€)
Línia 4 – Desplaçaments d’equips i esportistes individuals no professionals i amb llicència
federativa a les Illes Balears realitzats per participar en competicions oficials, finals o
competicions reglades: quinze mil euros (15.000,00€)
Els imports màxims que poden rebre els diferents beneficiaris s’han d'ajustar a les regles
següents:
Línia 1: per entitat l'import màxim és de 3.000€.
Línia 2:



Per entitat (d'esports individuals) l'import màxim és de 1.500€.
Per equip (d'esports d'equip) l'import màxim és de 3.500€.

Línia 3: per beca l'import màxim és de 500€.
Línia 4: per campionat l'import màxim és de 1.000€.
* La despesa es pot aplicar a qualsevol altra partida adequada i vinculada.
b) El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la data de publicació d'aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i acaba el dia 30 de juliol de 2018.
c) La composició de la Comissió Avaluadora és la següent:

President: Miquel Company, conseller executiu del Departament d'Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports
Secretari: Auxiliar o administratiu del Servei d'Esports
Vocals

Miguel Àngel Milla Fernández, tècnic del Servei d'Esports

Carmen Sunyer Sendra, tècnica del Servei d'Esports

Josep Juaneda Mercadal, tècnic del Servei d'Esports
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SEGON.- Modificar les següents referències que apareixen en les bases:
En el punt 4.1 de la base tercera (Desplaçaments) allà on posa "(BOIB núm.177, de 3 de
desembre de 2015)" ha de dir "(BOIB núm. 139 de 14 de novembre de 2017)".
I en el punt 4.2 de la base tercera (Desplaçaments) allà on posa "(BOIB núm. 188, de 29 de
desembre de 2015)" ha de dir "(BOIB núm. 15 de 4 de febrer de 2017)".
TERCER. La notificació d'aquests ajuts s'ha de fer mitjançant la publicació de l'acte de resolució
en el BOIB.
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

Octavi Pons Castejón
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Firma
Maó

