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Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de
dia 2 de juliol de 2018, de conformitat amb les bases aprovades en la sessió de caràcter
ordinari de dia 12 de febrer de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018), va adoptar el
següent acord:
Primer.- Concedir els ajuts següents de la convocatòria d'ajuts del CIM en matèria
cinegètica corresponent a l'any 2018, per donar suport a determinades activitats sense
ànim de lucre dutes a terme al territori de Menorca en matèria cinegètica entre els dies 1
de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018, amb càrrec a la partida 6.41910.4890000
del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’any 2018:
NIF

Pressupost

Elegible

%

Import calculat Import proposat

GOB

G07089600

5.560,00 €

5.560,00 €

80

4.448,00 €

4.448,00 €

CESCA

G57770802

7.323,00 €

4.895,00 €

80

3.916,00 €

3.916,00 €

S. PERDIGOTERS DE
MENORCA

G07671217

2.101,78 €

2.101,78 €

80

1.681,42 €

1.681,42 €

TOTAL

10.045,42 €

Segon.- Abonar l'import de l'ajut després que els beneficiaris hagin justificat la realització
de l'activitat subvencionada d'acord amb el que estableixen les bases que regeixen la
convocatòria i sempre que la disponibilitat de tresoreria ho permeti.
El termini per justificar finalitza dia 30 de novembre de 2018.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a cadascuna de les persones sol·licitants, 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
La secretària interina
Rosa Salord Olèo
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