EDICTE
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA A LES ESCOLES INFANTILS DE MENORCA AMB ALUMNES DE PRIMER
CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL (0–3 ANYS) CORRESPONENT AL CURS 2017/2018
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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 data 25.9.2018 I publicades en
el (BOIB núm. 125, de 12.10.2017), va adoptar el següent acord:
Aprovar la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a les escoles infantils de
Menorca de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) per al curs 2017-2018, que es regirà per
les bases aprovades en el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de
caràcter ordinari de dia 25 de setembre de 2017 i publicades en el BOIB núm.125 el 12
d’octubre de 2017, amb els canvis consistents a reemplaçar el curs 2016-17 pel curs 2017-18, i
que la data de referència per indicar els fillets matriculats sigui el 30 de juny de 2018 d’acord
amb les condicions següents:
a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: 210.000 €.
b) Les ajudes concedides s'atendran amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els
imports màxims que s’indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries en el supòsit d’aportacions expresses de tercers
per contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria concretats posteriorment a la seva
aprovació:
Partida
32600 4620000

Quantia màxima
210.000 €

c) L’import màxim de la subvenció per centre pot arribar fins a 20.000 €.
d) El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2018.
e) S’acorda de constituir la Comissió Avaluadora prevista en les bases.
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 secretaria interina
Rosa Salord Oleo
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