EDICTE
ASSUMPTE: REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ENTITAT
MENORCA PARA TODOS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A
ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL DESENVOLUPAMENT DE
PROGRAMES D’ATENCIÓ A PERSONES EN L’ÀMBIT SOCIAL FETS DURANT L’ANY
2017 (EXP. 1820-2017-000001)
Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de
dia 17 de desembre de 2018, de conformitat amb les bases aprovades en data 27.11.2017
i publicades en el (BOIB núm. 2 de 4.1.2018), va adoptar l’acord següent:
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Primer.- Revocar parcialment, per un import de 603,65 €, la subvenció concedida a l’entitat
Menorca para Todos a través de la convocatòria per a la concessió de subvencions del
Consell Insular de Menorca a les entitats privades sense ànim de lucre per al
desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social fets durant l’any
2017.
Segon.- No efectuar el pagament del 20 % restant de la subvenció concedida inicialment,
per tal fer efectiu l’acord primer.
Tercer. Notificar els acords anteriors a l'entitat interessada.
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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