Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 29.10.2018, relatiu
a la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a associacions i
col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius
de formació ocupacional i contínua per a l'any 2017-2018 (Exp. 1919-2018-000001)
Antecedents
1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de
dia 9 de juliol de 2018, va aprovar la convocatòria corresponent a l'any 2017-2018 dels
ajuts destinats a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per el
desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i contínua (BOIB núm. 90,
de 21 de juliol de 2018).
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2. Les bases de la convocatòria establien un termini de 30 dies naturals, comptats a partir
de l'endemà d'haver-se publicat aquestes bases en el BOIB, per a la presentació de
sol·licituds.
3. Dins el termini establert s'han rebut 3 sol·licituds de diferents entitats, que inclouen un
total de 5 accions formatives per subvencionar:
Entitat
Asociación Profesional de Estética de Menorca
Asociación Profesional de Estética de Menorca
Asociación Profesional de Peluquería de Menorca
Asociación Profesional de Peluquería de Menorca
Menorcalab, Soc Coop.

Acció
Curs de massatge kobido nivell II
Curs de maquillatge comercial
Curs de tall per a home
Curs de visagisme
Curs d'especialista en gestió d'empreses i entitats

4. Durant la fase d’instrucció, l’entitat Asociación Profesional de Estética de Menorca no ha
aportat la documentació relativa al Curs de maquillatge comercial que li sol·licità el CIM
mitjançant el requeriment de documentació remès dia 10/09/2018 (RS del CIM núm.
12822), rebut per l’entitat dia 11/09/2018, al qual va respondre mitjançant escrit presentat
el 25/09/2018 (RE del CIM núm. 22106) en el qual manifesta que «por motivos ajenos,
será imposible el desarrollo del citado curso en Menorca en las fechas previstas. Por ello
no se presenta la documentación solicitada».
5. L'import màxim dels ajuts és de 35.000 € i el crèdit pressupostari és a la partida
5.2410.4700000 Ajuts per al desenvolupament de programes actius de formació
ocupacional i contínua.
6. L'objecte d'aquests ajuts és:
- Promoure i donar suport a la realització de programes presencials de formació
ocupacional i contínua desenvolupats a Menorca per part d'associacions, col·lectius
empresarials i cooperatives de l'illa, en diferents línies d’especialització i àmbits
socioeconòmics de rellevància per al territori insular, adreçats a persones treballadores
ocupades i desocupades dins el període de la convocatòria.
Les actuacions han de ser executades entre l'1 de novembre de l’any anterior a la
publicació de la convocatòria i el 31 de octubre de l’any en curs.
En el marc d'aquests ajuts, s'estableixen quatre línies d'ajuts:
Línia 1. Ajuts per accions formatives emmarcades dins el sector primari (3.500 €)
Línia 2. Ajuts per accions formatives emmarcades dins el sector industrial (7.000 €)
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Línia 3. Ajuts per accions formatives emmarcades dins el sector de la construcció (3.500 €)
Línia 4. Ajuts per accions formatives emmarcades dins el sector dels serveis i el turisme
(21.000 €)
7. Els sol·licitants poden presentar, com a màxim, un projecte formatiu per cada línia i
optar a un ajut màxim de 3.500 € per cada una d'elles. Com a màxim, el beneficiari podrà
rebre un 75 % del cost de cada una de les accions formatives subvencionades que inclogui
el seu projecte formatiu.
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La distribució del crèdit disponible i la determinació dels imports dels ajuts es farà d’acord
amb el que estableix el punt vuitè de les bases de la convocatòria. Si no s'exhaureix el
pressupost d'alguna de les línies, l’import sobrant revertirà en les altres línies, seguint
l'ordre següent:
1r. Ajuts al sector primari
2n. Ajuts al sector de la construcció
3r. Ajuts al sector industrial
4t. Ajuts al sector serveis i turisme
8. Els ajuts s’abonaran després que el beneficiari hagi justificat la realització de l’activitat
subvencionada, d'acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria.
9. El punt primer de la base catorzena de la convocatòria estableix que «El termini per
justificar les despeses objecte de subvenció finalitza el dia 15 de novembre de l’any en
curs. Si hi hagués causes excepcionals que ho impedissin, els beneficiaris les han
d’al·legar per escrit i, a la vista d’aquestes causes, l’òrgan competent per atorgar els ajuts
podrà ampliar el termini de justificació dels ajuts.»
10. El fet que l’acord de concessió de les subvencions es produirà pocs dies abans de la
finalització del termini de justificació previst a la convocatòria, pot dificultar la preparació de
la documentació a les entitats beneficiàries, que disposaran d’un marge molt curt.
Vista la proposta de la Comissió Avaluadora d’aquests ajuts i els antecedents citats en
relació amb el termini de justificació de despeses, reunida el passat 18 d’octubre de 2018;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports;
ACORD:
Primer.- Concedir els ajuts següents, de la convocatòria de l’any 2017-2018 d'ajuts del
CIM destinats a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al
desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i contínua, amb càrrec a la
partida 3.2410.4700000 del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 20172018:
Línia

Sol·licitant

NIF

Import
sol·licitat

4

Asociación Profesional de Estética
de Menorca

G07634751

2.500,50 €

2.500,50 €

1.875,38 €

Curs de masatge
kobido nivell II

G07121296

1.781,36 €

1.490,36 €

1.117,77 €

Curs de tall per a
home

G07121296

907,50 €

907,50 €

4
4

Asociación Profesional de
Peluquería de Menorca
Asociación Profesional de
Peluquería de Menorca

Import
Proposta
subvencionable concessió

Actuacions

680,63 € Curs de visagisme
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4

Menorcalab, Soc Coop.

F165261188

3.500 €

3.311 €

TOTAL

2.483,25 €

Curs d'especialista
en gestió
d'empreses i
entitats

6.157,03 €

Segon.- Considerar que l’entitat Asociación Profesional de Estética de Menorca ha desistit
de la sol·licitud d’ajut en relació amb el Curs de maquillatge comercial, atès l’escrit que
presentà dia 25/09/2018 (RE del CIM núm. 22106) i atès que no ha aportat la
documentació que el CIM li sol·licità mitjançant el requeriment de documentació remès en
data 10/09/2018 (RS del CIM núm. 12.822) i rebut per l’entitat dia 11/09/2018.
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Tercer.- Modificar el punt primer de la base catorzena de la convocatòria, a fi d'ampliar el
termini per justificar les despeses objecte de subvenció, en els ter,es següents:
"1. Les entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses efectuades amb
càrrec a l'ajut econòmic concedit. El termini per justificar les despeses objecte de
subvenció finalitza el dia 30 de novembre de l’any en curs. Si hi hagués causes
excepcionals que ho impedissin, els beneficiaris les han d’al·legar per escrit i, a la vista
d’aquestes causes, l’òrgan competent per atorgar els ajuts podrà ampliar el termini de
justificació dels ajuts."
Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones sol·licitants.

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.
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón

Octavi Pons Castejón
19/03/2019 13:30:03
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