Edicte
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 03.08.2020, relatiu
a la concessió d'ajuts per al Programa d'Ajuts a Esportistes Menorquins i/o residents
a l'illa de Menorca destacats durant el període de gener a setembre de l'any 2019 en
esports individuals (exp. 2707-2020-000001)
Atès l’acord adoptat pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària
de dia 13 de març de 2017, en relació amb la convocatòria d’ajuts del CIM per a esportistes
menorquins o residents a l'illa de Menorca destacats durant l'any 2016, publicades en el
BOIB número 44 de data 13 d'abril de 2017, i l’acord adoptat dia 17 de febrer de 2020 sobre
l’aprovació de la convocatòria, publicat en el BOIB núm. 34 de dia 14 de març de 2020;
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Ateses les sol·licituds presentades durant el termini establert en la convocatòria;
Atès que s’ha revisat la documentació presentada per tal de comprovar administrativament i
tècnicament el compliment dels requisit exigits;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i
Esports;
El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta el següent acord:
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’indiquen, amb les condicions expressades en la
convocatòria, les subvencions referents als esportistes menorquins destacats durant el
període de gener a setembre de l'any 2019, que es relacionen a continuació:
Beneficiari

DNI

Concepte esport

Quantitat ajut

Júlia Rita Román

******559*

Vela

411,52 €

Joan Cardona Méndez

******677*

Vela

1.399,18 €

David Sánchez Cardona

******070*

Piragüisme

534,98 €

Antoni Allès Coll

******619*

Vela

493,83 €

David Ponsetí Mesquida

******841*

Vela

864,20 €

Pere Joan Ponsetí Mesquida

******842*

Vela

946,50 €

Billy James Coll Tulloch

******207*

Vela

1.378,60 €

Álvaro Gestoso Hernández

******848*

Vela

370,37 €

Joel Jaume Pelegrin Moreno

******534*

Piragüisme

452,67 €

Angus John Pelegin Moreno

******535*

Piragüisme

452,67 €

Gemma Hierro Bayón

******588*

Hípica

288,07 €

Pau Hierro Bayón

******589*

Piragüisme

246,91 €

Gemma Grell Moll

******342*

Hípica

164,61 €

Jaume Bosch Picó

******823*

Ciclisme

1.131,69 €

Núria Bosch Picó

******822*

Ciclisme

370,37 €

Francesc Barber Arguimbau

******757*

Ciclisme

493,83 €

TOTAL

10.000,00 €
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SEGON. Denegar les ajuts als següents esportistes perquè no compleixen amb les bases de
la convocatòria:
Esportista

Raó

Liudmila Kolotilina

Les dates dels mèrits que presenta no estan compreses entre els
mesos de gener a setembre 2019.

Oriol Salvador Massó

Presentar la sol·licitud d’ajut fora de termini.

Adelaida Herrero Martín

Presentar la sol·licitud d’ajut fora de termini.

Miranda Herrero Martín

Presentar la sol·licitud d’ajut fora de termini.

TERCER. Comunicar aquest acord a través de la publicació de l’edicte en el tauler d’edictes
del Consell i de la corresponent en el BOIB.
Interposició de recurs
La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que
corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que no
esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de
la data de recepció d'aquesta notificació, recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del
Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu
procedent en dret.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n’ha notificat la resolució 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.

Mao, a la data de la firma electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, el secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
(Decret 427/2019, d'11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16.7.2019)

Octavi Pons Castejón
14/08/2020 13:16:49
Firma
Maó

