Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 26.8.2019, relatiu
a l'aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a esportistes menorquins
o residentes a l'illa de menorca destacats en esports individuals durant l'any 2018
(Exp. 2710-2019-000001)
La Llei 3/1995, de l’esport balear, en la seva exposició de motius, destaca que l’esport és
una funció social que afavoreix el desenvolupament complet i harmònic de l’ésser humà,
possibilita la seva formació integral i contribueix a la consecució, en tots els ordres, d’una
major qualitat de vida.
Aquesta convocatòria persegueix l'objectiu final de promoure i donar suport als esportistes
menorquins o residents a l'illa de Menorca, destacats l'any 2018 en esports individuals.
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El Pla Estratègic de Subvencions de l'exercici 2019 del Consell Insular de Menorca preveu
aquesta línia d'ajuda per esportistes menorquins o residents a l'illa de Menorca destacats
l'any 2018 en esports individuals, amb una dotació de 20.000 euros.
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 de Cultura, Educació, Joventut i
Esports;
ACORD:
Aprovar la convocatòria d'ajuts del CIM per a menorquins o residents a l'illa de Menorca
destacats l'any 2018 en esports individuals, que es regirà per les bases aprovades pel CE
dia 13-03-2017 i publicades al BOIB núm. 44 de 13 d’abril de l’any 2017, canviant l’any
2016 pel 2018 i augmentant l’import de la subvenció per esportista, d'acord amb les
condicions següents:
a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes concedides s'atendran
amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s'indiquen més
avall.
Partida
3410.4890022

Quantia màxima
20.000,00 euros

L'import màxim per esportista és de de 4.500,00 €.
Aquest import únicament podrà ampliar-se en el supòsit d'aportacions expresses de
tercers per contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria que s'hagin concretat
posteriorment a la seva aprovació.
b) El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptats a partir de
l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB).
c) L'òrgan instructor és la cap del Servei d'Esports del Departament de Cultura, Educació,
Joventut i Esports.
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
El secretari del Consell Executiu
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