Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 11.3.2019, relatiu
a l'aprovació de la convocatòria de beques del Consell Insular de Menorca per a la
realització d'estudis fora de Menorca per al curs 2018-2019 (Exp. 1501-2019-000001)
El Pla Estratègic de Subvencions del Pressupost general del Consell Insular de Menorca
per a l'exercici 2019 preveu, entre els objectius generals del Departament de Cultura i
Educació, “donar suport a la iniciativa educativa de Menorca”, amb l'objectiu específic de
“concessió de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca per al curs 20182019”.
Atès l’important esforç econòmic que fan les famílies i els estudiants menorquins que
estudien fora de la nostra illa;

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-2ACC7407-0957-4EFF-9D0B-E86EA195DEF7 19/03/2019 13:29:34 Pag.:1/2
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Atès que el Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca vol ajudar a
reduir aquesta càrrega;
Ateses les bases que van regir la concessió de beques del Consell Insular de Menorca per
a la realització d’estudis fora de Menorca per al curs 2017-2018, aprovades pel Consell
Executiu del Consell Insular de Menorca dia 26 de març de 2018 i publicades en el BOIB
núm. 42, de 5 d’abril de 2018;
Atès que les beques per al curs 2017-2018, concedides per acord del Consell Executiu de
dia 27 d’agost de 2018, es consideren justificades correctament, ja que la documentació
presentada amb les sol·licituds complia tots els requisits de la convocatòria i, per tant, no
havien de presentar cap altra documentació addicional per justificar la subvenció;
Conformement 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 i Educació;
ACORD:
Primer.- Aprovar la Convocatòria de beques del Consell Insular de Menorca per a la
realització d’estudis fora de Menorca durant el curs 2018-2019, que es regeix per les bases
que aprovà el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca dia 26 de març de 2018,
publicades en el BOIB núm. 42, de 5 d’abril de 2018, amb les modificacions següents:
- On diu «curs 2016-2017» ha de dir «curs 2017-2018», on diu «curs 2017-2018» ha de dir
«curs 2018-2019» i on diu «2018-2019 i 2019-2020» ha de dir «2019-2020 i 2020-2021»
- Es consideren membres computables de la unitat familiar els germans majors de 16 anys
a 31 de desembre de 2018.
- En els apartats en què es fa refència al salari mínim interprofessional s’aplicarà el de
l’any 2018, que és de 10.302,60 euros.
- La renda familiar s’obtindrà per agregació de les rendes de l’exercici 2017 i s’ha de
presentar la documentació següent: certificat de l’AEAT relatiu a la declaració de l’IRPF de
l’any 2018 referida als ingressos de 2017, o certificat d’imputacions de l’IRPF de 2017.
- La renda dels membres computables que hagin presentat declaració de l’IRPF s’obtindrà
a partir de la informació de les caselles següents: 415 + 435 - 557.
- En la base 9.2 c, les caselles relatives a la declaració de l’IRPF de l’any 2018 que han de
figurar són: 409 + 54 + 232 + 402 + 406 - 283 - 284 - 286.
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Segon.- Establir les condicions següents per a la Convocatòria de beques del Consell
Insular de Menorca per a la realització d’estudis fora de Menorca durant el curs 2018-2019:
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:
Pressupost
2019

Partida
4.32600.4810004

Quantia màxima
300.000 €

L’import màxim que es destina la convocatòria únicament es podrà ampliar, sens
necessitat de nova publicació, en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per
contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat
posteriorment a la seva aprovació.
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b) El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts és des de l’1 al 30
d’abril de 2019.
c) L’òrgan competent per a la instrucció de l’expedient és la tècnica d’educació, Joana
Quintana Seguí.
d) Es crea la Comissió Avaluadora d’aquests ajuts, que examinarà les sol·licituds
presentades i emetrà l’informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució, la
qual estarà formada pels membres següents:
- President: conseller executiu responsable en matèria d'educació, Miquel Àngel Maria
Ballester
- Vocals: la tècnica d’educació, Joana Quintana Seguí, i l'administratiu del Departament,
Jordi Torrent Torroja, que actuarà de secretari.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
comunicació que s'ha de fer amb prèviament a la publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (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
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