Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 01.04.2019, relatiu a la
concessió dels ajuts als ajuntaments per al finançament dels serveis d'informació juvenil i
les activitats de dinamització per als joves per a l'any 2018 (Exp. 5202-2018-000001)
Atesa la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per al finançament dels serveis
d'informació juvenil i les activitats de dinamització per a joves corresponent a l'any 2018,
aprovada pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari
de dia 22 d'octubre de 2018, i publicada al BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018;
Vist el dictamen que ha emès la Comissió Avaluadora prevista en la clàusula dotzena de les
bases que regeixen l'esmentada convocatòria, reunida dia 8 de març de 2019;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica,
Joventut i Esports;
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ACORD:
Primer.- Concedir als ajuntaments que seguidament es detallen sengles ajuts,pels imports que
s'especifiquen, per finançar els serveis d'informació juvenil i les activitats de dinamització per als
joves per a l'any 2018:

L'import global que es distribueix per aquests ajuts és de 50.000 euros.
Segon.- L’import dels ajuts s'abonarà a la bestreta del 75 % un cop s'hagi aprovat la seva
distribució entre els beneficiaris, mentre que el 25 % restant s'abonarà quan el beneficiari hagi
justificat la realització de l'activitat subvencionada d'acord amb el que estableix la base quinzena
de la convocatòria.
L'import de la bestreta del 75 % no es podrà abonar fins que l'entitat accepti expressament o
tàcitament la subvenció concedida, de conformitat amb la lletra b de la clàusula setzena de la
convocatòria. En qualsevol cas, la subvenció s'entendrà acceptada tàcitament quan hagin
transcorregut quinze dies hàbils d'ençà de la notificació de la concessió dels ajuts.
Tercer.- Aplicar l’import d'aquests ajuts a la partida pressupostària i amb els imports màxims que
a continuació s'indiquen, segons l'acord adoptat pel Consell Executiu en la sessió de 22
d'octubre de 2018.

Partida
5.33450.4620007*

2018

2019

Quantitat màxima

37.500,00 € (75 %)

12.500,00 € (25 %)

50.000,00 €

*La despesa es podrà aplicar a qualsevol altra partida adequada i vinculada.
Quart.- Comunicar aquest acord als beneficiaris i publicar l’edicte corresponent en el Butletí
Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
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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 Oleo
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