EDICTE
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de
2021, relatiu a la concessió d’ajuts per al programa d’ajuts a esportistes individuals
menorquins i/o residents a l’Illa de Menorca i destacats a la temporada esportiva 2021 (setembre 2020 – agost 2021) (exp. 2710-2021-000003)
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Atès l'acord adoptat pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de
caràcter ordinari de dia 18 d’octubre de 2021, en relació amb l'aprovació de la
convocatòria i les bases reguladores d'ajuts a esportistes individuals menorquins o
residents a l'illa de Menorca i destacats en la temporada esportiva 2020-2021 (setembre
2020 – agost 2021), publicades en el BOIB número 148 de 28 d’octubre de 2021;
Ateses les sol·licituds que s'han presentat 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 requisits exigits;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i
Esports,
El Consell executiu, amb el vot favorable de cinc membres (senyor Maria Ballester, senyor
Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyora Gomis Luis i senyora Gómez
Estévez), l'abstenció del senyor Juaneda Mercada, i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Primer. Concedir als beneficiaris que s'indiquen, amb les condicions expressades en la
convocatòria, els imports correponents que s'indiquen:
Nom de l’esportista

DNI

Esport

Import concedit

Joan Cardona Méndez

*1512****

Vela – Classe Finn

3.000 €

Maria de la Pau Caules Genestar

*1738****

Hípica – Volteig

Billy James Coll Tulloch

*1607****

Vela – Surf de vela

Alvaro Gestoso Hernandez

*1606****

Vela - Classe IQFoil

3.000 €

Pere Joan Ponsetí Mesquida

*1749****

Vela – Classe Làser

3.000 €

David Ponsetí Mesquida

*1749****

Vela – Classe Làser

3.000 €

Joan Wager Pons

*1745****

Duatló/ Triatló

3.000 €

Anna Maria Capó Camps

*1505****

Parabàdminton

403,50 €

Ruth Moll Marquès

*1739****

Ciclocros

3.000 €

Francisca Sintes Martín

*1742****

Tennis

2.093 €

Jaume Bosch Picó

*1746****

Ciclisme XCO

3.000 €

Núria Bosch Picó

*1746****

Ciclisme XCO

3.000 €

Francesc Barber Arguimbau

*1750****

Ciclsime MTB, Cros Country Olímpic

3.000 €

660 €
2.950,69 €

1

TOTAL CONCEDIT

33.107,19 €

Segon. Comunicar aquest acord a través de la publicació de l’edicte en el tauler d’edictes
del Consell i en el BOIB.
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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.
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

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
27/12/2021 10:58:20
Firma
Maó
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