EDICTE
ASSUMPTE: CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'INVESTIGACIONS DE
TIPUS HISTÒRIC, ARTÍSTIC, ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, HISTORICOINDUSTRIAL,
ANTROPOLÒGIC I ETNOLÒGIC QUE CONTRIBUEIXEN AL MILLOR CONEIXEMENT DEL
PASSAT DE L'ILLA DE MENORCA I A LA PROTECCIÓ DEL SEU PATRIMONI HISTÒRIC,
PER A L'ANY 2017
Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia
17 de juliol de 2017, de conformitat amb les bases aprovades en data 13 de març de 2017 i
publicades en el BOIB núm. 41 de 6.4.2017, va adoptar el següent acord:
Primer. Concedir els ajuts a la realització d'investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic que contribueixen al millor coneixement
del passat de l'illa de Menorca i a la protecció del seu patrimoni històric, per a l'any 2017, que
seguidament es relacionen:
BENEFICIARI: Jordi Hernández-Gasch
NIF: 43688981K
PROJECTE: Estudi dels materials d'importació del poblat de Trepucó
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Laura Martínez Pons
NIF: 41506218G
PROJECTE: Inventari complet del Fons Ládico
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €
BENEFICIARI: Pere Jaume Alzina Seguí
NIF: 78305686R
PROJECTE: Catalogació i elaboració d'una monografia sobre els materials educatius històrics
recollits en arxius públics i privats a l'illa de Menorca
QUANTITAT CONCEDIDA: 4.000 €
BENEFICIARI: Agustí Rodríguez Florit
NIF: 41507055J
PROJECTE: Catalogació del fons documental de Benito Mercadal Pons
QUANTITAT CONCEDIDA: 4.000 €
BENEFICIARIS: Carlos de Salort i Borja Corral García
NIF: 41509941R i 41507850A
PROJECTE: Estudi dels materials del cercle 6 de Torre d'en Galmés (fase II)
QUANTITAT CONCEDIDA: 4.000 €
CONCESSIÓ BESTRETA: 50%
BENEFICIARI: Josep Portella Coll
NIF: 41731684R
PROJECTE: Inventari de causes relatives a Menorca (Període 1939-1944)
QUANTITAT CONCEDIDA: 3.000 €
En total es distribueixen 25.000 euros.
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Segon. Acceptar la renúncia de Carles de Salort Giménez i Borja Corral García, que demanaven
5.000 €, per a l'estudi dels materials arqueològics de l'excavació arqueològica d'urgència a
Alcaidús d'en Carreres (maig, 1996).
Tercer. Denegar les sol·licituds següents perquè no compleixen els requisits i condicions de
l'activitat subvencionada (punt tercer de les bases de la convocatòria), pel fet de tractar-se d'uns
treballs que formen part d'una excavació en curs:
- Amics del Museu de Menorca, que demanen 4.000 € per a l'estudi del carregament d'àmfores
ibèriques del derelicte de Binissafúller entre 2011-2017.
- Anna de Palmas, que demana 5.000 € per a la monografia dels resultats de la intervenció
arqueològica a Cap de Forma.
Quart. Denegar les sol·licituds següents pel fet d'haver obtingut una puntuació menor que les
peticions a les quals s'ha concedit ajut:
- Marta Portillo Ramírez, que demana 5.000 € per: La microarqueologia dels fems a través de
l'arqueologia experimental.
- Andreu Torres Bagur, que demana 4.000 € per: Revisió dels materials i reinterpretació de les
estructures documentades en els treballs arqueològics realitzats l'any 2003 a ses Talaies de
n'Alzina (Hort d'en Toni Mercadal).
- Diego José Taltavull Torres, que demana 4.000 € per: Elaboració de catalogacions de patrimoni
històric: barraques de bestiar de la zona Punta Nati.
- Natàlia Navarro Gelabert, que demana 4.000 € per: Dones i militància democràtica a Menorca.
Guerra Civil i repressió franquista.
- Fundació Bosch i Gimpera, que demana 5.000 € per: La societat de Menorca a la Baixa Edat
Mitjana: fonts i estudi.
Cinquè. L’import dels ajuts s’aplicarà de la següent manera: 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.
Les subvencions restaran subjectes a retenció d’acord amb la normativa que regula l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
Sisè. En virtut de l'article 42.2.b) de l'RLGS s'exonera de presentar garantia als sol·licitants als
qual s'ha concedit bestretes, atès que aquestes no superen els 3.000 € i per l'interès social i
patrimonial dels projectes als quals s'ha concedit l'ajut.
Setè. Aquesta proposta es notificarà a totes les persones interessades juntament amb el quadre
de la puntuació obtinguda.
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
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