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Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MENORCA

8630

Ple - Aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la corporació, al
pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2016

Aprovat inicialment, pel Ple d’aquesta Corporació, en sessió de caràcter ordinari de 20 de juny de 2016, l'expedient de modificació
pressupostària següent:
- Expedient de modificació pressupostària consistent en l'anul·lació d'un ajut nominatiu, i en l'addició en l'annex previst a la base
d'execució 22a del vigent pressupost, dels ajuts nominatius indicats a la memòria que consta a l'expedient.
Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 83, de data 30.6.2016, i transcorregut el termini, de 15 dies, legalment establert, sense que
s’hagi presentat cap tipus de reclamació.
De conformitat amb l’art. 177, en relació amb el 169, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
que regula les Hisendes Locals, s'entén definitivament aprovat l'esmentat expedient., del qual es publica a continuació el detall dels ajuts
nominatius (anul·lació i concessió) que podran atorgar-se de manera directa arran d'aquesta modificació pressupostària:
a) Anul·lació de l’ajut nominatiu previst a favor de
Beneficiari
Associació Cultural Suau

Objecte
Festival MEDIT 2016

Import
15.000,00 €

b) Preveure els següents ajuts nominatius

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/95/956747

Beneficiari
Associació Festival Internacional de Cinema de
Menorca, Tanagra

Objecte
Festival Internacional de Cinema de Menorca

Import
15.000,00 €

Creació i Promoció Cultural – Entitats culturals (4.33400.4)
Beneficiari
La Periférica Produccions S.L.

Objecte
Realització del llargmetratge titulat La vida lliure

Beneficiari
Parròquia de Sant Martí des Mercadal

Objecte
Organització i realització d’un vídeo mapping sobre el
Davallament de la Creu

Import
10.000,00 €
Import
2.500,00 €

Patrimoni – Ajuts a entitats de patrimoni històric (4.33600.4)
Beneficiari
Societat Arqueològica Martí i Bella

Objecte
Organització de les Jornades de Recerca Històrica de
Menorca de l’any 2016

Import
4.200,00 €

Política Lingüística – Ajuts pel foment de l’ús del català (1.33410.4790070)
Beneficiari
Associació de Premsa Local de Menorca

Objecte
Suport a l’associacionisme i a la tasca que duen a terme
les revistes d’àmbit local de l’illa de Menorca

Import
10.000,00 €

Òrgans de Govern – Subvencions a entitats ciutadanes (1.91200.4890000)
Beneficiari
Editorial Menorca SA

Objecte
Exposició 75è Aniversari del diari Menorca

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Import
5.000,00 €
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Esports – Ajuts a entitats esportives (5.34100.4890086)
Increment de l’import de l’ajut nominatiu previst
Beneficiari

Objecte

Import

Conveni per a la promoció de l’hípica entre els escolars
Federació Balear d’Hípica - Delegació a Menorca

fomentant la relació amb el cavall i l’hípica, tan arrelats

3.360,00 €

a Menorca

Innovació – Ajuts per al foment de la divulgació i inversió en noves tecnologies (5.46200.4)
Beneficiari
AMPA de La Salle de Maó

Objecte
Col·laboració en l’organització dels tallers de robòtica
de l’any 2016

Import
1.000,00 €

Agricultura – Ajuts a entitats agrícoles (6.41200.4)
Beneficiari

Objecte

Import

Foment de l’ocupació de la dona en el marc de les
Santa Victoria SRM

pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de

972,91 €

Menorca

Ramaderia – Ajuts a entitats per al foment de les races autòctones de Menorca (6.41240.4)
Beneficiari

Objecte

Import

Promoció, formació i assessorament, lluita contra la
Associació Menorquina d’Apicultura

varroasi, establiment de mesures per a les analítiques

5.000,00 €

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/95/956747

de la mel i repoblació de la cabana apícola

El que es fa públic per a general coneixement i per tal que tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra
l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació del
present edicte en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears; tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent en dret.
Tot l'anterior d'acord amb l’article 171 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.
Finalment, escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis
que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

Maó, 22 de juliol de 2016
LA SECRETÀRIA INTERINA

Rosa Salord Olèo

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

