EDICTE
ASSUMPTE: CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'INTERVENCIONS
ARQUEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES A L'ILLA DE MENORCA, ANY 2017
Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia
19 de juny de 2017, de conformitat amb les bases aprovades en data 13 de març de 2017 i
publicades en el BOIB núm. 40 de 4.4.2017 va adoptar el següent acord:
Primer. Concedir els ajuts a la realització d'intervencions arqueològiques i paleontològiques a
l'illa de Menorca corresponents a l'any 2017, que seguidament es relacionen:
BENEFICIARI: Associació Arqueologia i Patrimoni
NIF: G57963852
PROJECTE: Edifici oest de Cornia Nou (Maó)
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.500 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Associació Arqueologia i Patrimoni
NIF: G57963852
PROJECTE: Edifici sud del talaiot oriental de Sant Agustí Vell (es Migjorn Gran)
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.410 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Universitat d'Alacant
NIF: Q0332001G
PROJECTE: Son Catlar. Projecte modular d'arquitectura fenicio-púnica a Menorca (Ciutadella)
QUANTITAT CONCEDIDA: 8.862 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Associació d'Amics del Museu de Manacor
NIF: G57278392
PROJECTE: Es Coll de cala Morell (Ciutadella)
QUANTITAT CONCEDIDA: 8.700 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Amics del Museu de Menorca
NIF: G07756901
PROJECTE: Torre d'en Galmés (Alaior)
QUANTITAT CONCEDIDA: 12.000 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Nuraq SC
NIF: J57956476
PROJECTE: Prospecció i intervenció a Mongofra Nou (Maó)
QUANTITAT CONCEDIDA: 4.550 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50%
BENEFICIARI: Associació Sa Cudia Fieldschool Archeology
NIF: G57910325
PROJECTE: Sa pleta de sa Cudia Cremada (Maó)
QUANTITAT CONCEDIDA: 9.875 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50 %
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BENEFICIARI: AEP-Arqueo
NIF: G19588425
PROJECTE: Biniedrís (Alaior)
QUANTITAT CONCEDIDA: 8.103 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50 %
En total es distribueixen 70.000 euros.
Segon. Denegar les sol·licituds següents:
1 – Associació Cultural Tanyt, per a una intervenció a So na Caçana, signada per Luis Zotes
Flores, amb número de registre GE/008484/2017, de dia 4-05-2017.
2 – Associació Cultural Tanyt, per a una intervenció a So na Caçana, signada per Luis María
Cobos Rodríguez, amb número de registre GE/008542/2007, de dia 4-05-2017.
Aquestes dues proposen la mateixa intervenció, però dia 18-05-2017 es produeix la renúncia de
dos dels tres codirectors, un dels quals és el signant de la segona petició, la qual cosa modifica
substancialment el projecte, compromet la qualitat i, finalment, invalida les dues peticions en no
poder dilucidar si el projecte es podrà o portar a terme o no.
3 – Amics del Museu de Menorca, signada per Xavier Aguelo Mas, per a una prospecció
subaquàtica a Calescoves, amb número de registre GE/008501/2017, de dia 4.05.2017
La sol·licitud no ve acompanyada de l'acreditació de tenir l'autorització per fer la intervenció o, si
més no, d'haver lliurat la documentació requerida en el reglament d'intervencions de les Illes
Balears per sol·licitar-la, cosa que en les bases de la convocatòria figura en el punt 3.3 com a un
requisit o condició de l'activitat subvencionada, i això és causa de denegació.
Tercer. Excloure la sol·licitud de l'Associació Cultural Tanyt, signada per Luis Zotes Flores, per a
una intervenció a So na Caçana, amb número de registre GE/009600/2017, de dia 18-05-2017,
en haver-la presentat fora de termini.
Aquesta sol·licitud va ser registrada per Luis Zotes Flores, juntament amb el projecte
Intervenciones arqueológicas en los santuarios de So na Caçana (Alaior, Menorca), Islas
Baleares. Campaña de 2017, amb un equip diferent del de les altres dues sol·licituds per al
mateix jaciment presentades en representació de l'Associació Cultural Tanyt, una signada per ell
mateix i l'altra per Luis María Cobos, amb un altre pressupost i un canvi de contingut, de la qual
cosa s'infereix que és una nova sol·licitud i, per tant, que es troba fora de termini, raó per la qual
queda exclosa.
Quart. L’import dels ajuts s’aplicarà de la manera següent: un 50 % al capítol 7 del programa de
Patrimoni Històric del pressupost de 2017 i el 50 % restant a una partida del capítol 7 del
programa de Patrimoni històric del pressupost de l’any 2018.
Cinquè. S'exonera de presentar garantia a les entitats que han rebut bestretes superiors a
3.000€, atès l'interès social i patrimonial dels projectes per als quals s'ha concedit l'ajut i en
tractar-se d'associacions sense afany de lucre que no tenen disponibilitat de tresoreria.
Sisè. En cas que la subvenció concedida sigui substancialment inferior a l’import sol·licitat, o
quan no es disposi de finançament per realitzar el projecte presentat, es concedeixen quinze
dies hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió per acceptar o
renunciar a l’ajut concedit. Si no es comunica la renúncia en aquest termini, s’entendrà acceptat
tàcitament l’import de la subvenció i s’haurà de justificar la totalitat del pressupost de l’activitat
que es va presentar a la convocatòria, i no només l’import de l’ajut concedit.
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Setè. Si la despesa justificada supera l’import del pressupost sol·licitat, la possible desviació
pressupostària anirà a càrrec del beneficiari de l'ajut. Si, per contra, la despesa justificada és
inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà de forma proporcional la
subvenció concedida.
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
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