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ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA EN RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS PER A LES
ORGANITZACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES DE MENORCA (OPA) 2018
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Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter
ordinari de dia 21 de maig de 2018, de conformitat amb les bases aprovades i publicades al
BOIB núm. 35 de 20 de març de 2018 acordà:
Primer.- Concedir els ajuts següents de la convocatòria d’ajuts del CIM a les organitzacions
professionals agràries de Menorca (OPA), per les despeses originades per la realització de les
activitats ordinàries pròpies de les organitzacions professionals agràries de l’illa de Menorca des
de dia 16.11.2017 fins a dia 15.11.2018, amb càrrec a la partida 6.41200.4890000 del
pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’any 2018:
AGRAME: NIF G07207996

Import

FAGME: NIF G07558976

UNIÓ DE PAGESOS: NIF
G07277171

Línia 1

Línia 2

Línia 1

Línia 2

Línia 1

Línia 2

2.400€

4.600€

2.400€

4.600€

2.400€

2.500€

Total

7.000€

IMPORT TOTAL CONCEDIT

7.000€

4.900€
18.900 €

Segon.- La justificació de les despeses objecte de subvenció acaba dia 15 de novembre de
2018 i s'ha de justificar presentant la documentació que s'indica a l'article 12 de les bases que
regeixen aquesta convocatòria.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a cadascun dels beneficiaris en la part que els pertoca
individualment.
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
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