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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MENORCA

1796

Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 11.2.2019, relatiu a l'aprovació de
les bases que regulen el premi Imagesport de Menorca 2019 i aprovació de la convocatòria
corresponent (Exp. 2712-2019-000001)

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.
Atès el suport que el Consell vol donar als programes i les activitats que promouen i duen a terme les entitats i associacions esportives no
lucratives;
Atès que les entitats esportives sense ànim de lucre (clubs esportius i delegacions esportives a Menorca) dedicades a la promoció i millora de
la societat mitjançant l’esport a Menorca contribueixen, amb la seva activitat, a la salut, la formació, la prevenció social i l'educació en valors
dels diferents sectors de població, tant entre els practicants o esportistes en edat escolar com entre els tècnics i els dirigents d'aquestes
categories, així com entre els pares, mares i tutors dels esportistes;
Atès que mitjançant aquesta convocatòria, que s'emmarca en el programa Posam Valors a l'Esport, es pretén conscienciar la població en
general de la importància dels valors implicats en l'esport mitjançant la utilització de la imatge com a eina de transmissió dels valors;
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Atès que tot l’anterior ha promogut la convocatòria d'un concurs de curts dirigit als clubs i les delegacions, així com a les persones
vinculades directament amb les entitats esportives, en els quals els protagonistes siguin els agents implicats en el desenvolupament de
l'esport en l'edat escolar de 6 a 16 anys, sobretot els infants i els joves;
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 d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports;
ACORD:
Primer.- Aprovar la convocatòria de la quarta edició del Premi ImagEsport de Menorca 2019, que es regirà per les bases de l’any 2018
substituint l’any 2018 pel 2019, d’acord amb les condicions següents:
- 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, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats d’acord amb les disponibilitats pressupostàries:
Partida

Quantia màxima

34100. 4890022

1.650,00 euros

- El termini de presentació dels curts és de 60 dies a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
- L’òrgan instructor és la tècnica del Servei d’Esports Carmen Sunyer, del Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
del CIM.
Segon.- El primer i el segon premi als millors curtmetratges seran escollits per un jurat nomenat pel conseller executiu d'Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports, del Consell Insular de Menorca, integrat pels membres següents:
Presidència:
- Miquel Company Pons, conseller, o persona en qui delegui
Vocals:
- Carmen Sunyer, tècnic del Servei d'Esports del CIM
- Josep Juaneda, tècnic del Servei d'Esports del CIM
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- Un membre del Col·legi de Llicenciats en Activitat Física i Esport a Menorca
- Inés Garrell, membre de l'Associació Tanagra Festival Internacional de Cine de Menorca
- Manuel López Serrano, membre de l'Associació Tanagra Festival Internacional de Cine de Menorca
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

Maó, 19 de febrer de 2019
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El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
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