Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 25.2.2019, relatiu
a l'aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajudes del Consell Insular de
Menorca per al foment de l'esport i de l'activitat física a l'illa de Menorca dirigides a
entitats esportives sense ànim de lucre per a la temporada 2018/2019 (Exp. 27012019-000001)
1. Les entitats esportives sense afany de lucre menorquines obtenen amb aquesta
convocatòria uns recursos mínims que permeten oferir una formació esportiva adequada
per als escolars, mantenir un bon nivell de pràctica esportiva en general i, en
conseqüència, promoure un estil de vida saludable a partir de la pràctica esportiva.
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2. L'objectiu final d'aquesta convocatòria és mantenir i millorar les condicions de pràctica
esportiva a través del teixit associatiu.
3. En els anys anteriors ja es va aprovar la convocatòria d'ajuts per a entitats esportives i,
després de comprovar les justificacions de les entitats que van sol·licitar ajut en els darrers
anys, es ratifica la gran tasca que poden fer els clubs esportius i les federacions amb el
suport dels ajuts que els són concedits; especialment en l'esport en edat escolar que han
dut a terme els clubs esportius de les federacions esportives, que han inclòs activitats pel
foment del treball en valors.
4. Així mateix, a través d'aquest programa s'ha aconseguit augmentar el nombre de
practicants de qualsevol modalitat esportiva en edat escolar.
5. Finalment, atès que la normativa no ha canviat, es mantenen les mateixes bases que
han regulat els ajuts d'aquesta convocatòria en anys anteriors.
Per açò, de conformitat amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular de Menorca
en matèria de subvencions i en el marc del que estableixen les Bases d’execució del
pressupost d’aquesta administració;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports;
ACORD:
Primer.- Aprovar la convocatòria d’ajudes per al foment de l'esport i de l'activitat física a
l'illa de Menorca dirigides a entitats esportives sense ànim de lucre corresponent a la
temporada 2018/2019, d’acord amb les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell
Insular de Menorca dia 2 de maig de 2017, publicades en el BOIB número 69, de 6 de juny
de 2017, i amb les condicions següents:
a) Per atendre les ajudes objecte d'aquesta convocatòria es destinarà la quantitat màxima
de cent quaranta-sis mil euros (146.000 euros), amb càrrec a la partida 34100.4890022 de
l'exercici pressupostari de l'any 2019.
Aquesta quantitat es desglossa en els apartats següents:
Línia 1 – Manteniment de les entitats esportives:cent dos mil cinc-cents euros
(102.500,00€)
sis mil cinc-cents euros per les delegacions federatives (6.500,00 €)
noranta-sis mil euros per als clubs esportius (96.000,00 €)
Línia 2 – Dietes per participació: vint-i-quatre mil euros (24.000,00 €)
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Línia 3 – Beques per a la formació esportiva dels tècnics esportius: quatre mil cinc-cents
euros (4.500,00 €)
Línia 4 – Desplaçaments d’equips i esportistes individuals no professionals i amb llicència
federativa a les Illes Balears realitzats per participar en competicions oficials, finals o
competicions reglades: quinze mil euros (15.000,00€)
Mentre que els imports màxims que poden rebre els diferents beneficiaris s’ajustaran a les
regles següents:
A la línia 1: Per entitat, l'import màxim serà de 3.000 €
A la línia 2:
Per entitat (d'esports individuals), l'import màxim serà de 1.000 €
Per equip (d'esports d'equip), l'import màxim serà de 2.500 €
A la línia 3: Per beca, l'import màxim serà de 500 €
A la línia 4: Per campionat, l'import màxim serà de 1.000 €
* La despesa es podrà aplicar a qualsevol altra partida adequada i vinculada.
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b) Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
En el cas de les línies 2 (Dietes) i 4 (Desplaçaments): a partir de l'endemà d'haver-se
publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) fins al 30 de
juliol de 2019.
En el cas de les línies 1 (Manteniment) i 3 (Beques): des de dia 1 de juny a 30 de juliol de
2019.
c) La composició de la comissió avaluadora serà la següent:
President:
Miquel Company, conseller del departament
Secretari:
Auxiliar del Servei d'Esports
Vocals:
Carmen Sunyer Sendra, tècnica del Servei d'Esports
Josep Juaneda Mercadal, tècnic del Servei d'Esports
Segon.- Modificar les referències següents que apareixen en les bases:
- En el punt 4.1 de la base tercera (Desplaçaments) s’ha de canviar el BOIB núm.177, de 3
de desembre de 2015), pel BOIB núm 139, de 14 de novembre de 2017.
- En el punt 4.2 de la base tercera (Desplaçaments) s’ha de modificar el BOIB núm. 188,
de 29 de desembre de 2015, pel BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2017.
- Al final de les bases que regeixen els ajuts, i en l’apartat sisè, s'han de modificar els
noms dels documents de sol·licitud i annexos següents:
ANNEX I: Sol·licitud d'ajuts per a les entitats esportives - 2017
ANNEX II: Declaració responsable
ANNEX III: Línia 1 - Manteniment d'entitats esportives, excepte delegacions federatives
ANNEX IV: Línia 1 - Manteniment de les delegacions federatives (consta a l'expedient)
ANNEX V: Dietes per la participació d'equips en lligues fora de l'illa, d'àmbit autonòmic o
estatal categoria juvenil (esportistes amb 17 anys fets), i esportistes individuals que
participin en els campionats oficials balears i d'Espanya en les categories juvenil i absoluta
ANNEX VI: Línia 3 - Beques per a la formació de tècnics esportius
ANNEX VII: LÍNIA 4 - Desplaçaments per participar a les competicions oficials finals o
fases mínimes de classificació fora de Menorca
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Per aquests:
Sol·licitud d'ajuts per a les entitats esportives – 2019
Imprès núm 1A. Línia 1 - Manteniment d'entitats esportives, excepte delegacions
federatives
Imprès núm 1B. Línia 1 - Manteniment de les delegacions federatives
Imprès núm 2. Dietes per la participació d'equips en lligues fora de l'illa, d'àmbit autonòmic
o estatal categoria juvenil (esportistes amb 17 anys complerts), i esportistes individuals que
participin en els campionats oficials balears i d'Espanya en les categories juvenil i absoluta
Imprès núm 3. Línia 3 - Beques per a la formació de tècnics esportius
Imprès núm 4. Línia 4 - Desplaçaments per participar a les competicions oficials finals o
fases mínimes de classificació fora de Menorca

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-73CDE79D-C1CE-4132-8A6C-81FE4F806CCC 12/03/2019 12:32:26 Pag.:3/3
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

ANNEX I: Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de
no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques
ANNEX II: Document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant
segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca
Tercer.- La notificació d'aquests ajuts es farà mitjançant la publicació de l'acte de resolució
al BOIB.

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

Octavi Pons Castejón
12/03/2019 12:32:28
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