EDICTE
ASSUMPTE: REVOCACIÓ PARCIAL I CONSEGÜENT PÈRDUA DEL DRET DE COBRAMENT
PARCIAL DE L'AJUT DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LA FORMACIÓ I
L'ASSESSORAMENT DEL SECTOR AGRARI, 2017
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Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia
17 de setembre de 2018, va adoptar el següent acord:
Primer.- Aprovar la revocació parcial, i consegüent pèrdua del dret de cobrament parcial de
l'ajut, als beneficiaris següents en la part que els pertoca individualment, en relació amb la
concessió, mitjançant l'acord del Consell Executiu de 9 d'octubre de 2017 (BOIB 133, de 31
d'octubre de 2017), dels ajuts del CIM per a la formació i l'assessorament del sector agrari
(convocatòria publicada en el BOIB núm. 95, de 3 d'agost de 2017), atès que l'import concedit
pel CIM supera la quantitat correctament justificada pels beneficiaris:
Beneficiari

NIF

Import concedit

Import justificat

Import subvencionable

Import a revocar

F07013196

8.555,40 €

8.535'00 €

8.535'00 €

20'40 €

COINGA

F07016728

10.495,00 €

10.464'05 €

10.464'05 €

30'95 €

UNIÓ DE PAGESOS

G07277171

12.000,00 €

8.618'14 €

8.244'45 €

3.755'55 €

APAEM

G57207458

4.000,00 €

4.000'00 €

3.576'68 €

423'32 €

COOP. MONTE TORO

Segon.- 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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