Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 11.2.2019, relatiu
a l'aprovació de la convocatòria d'ajuts al teixit empresarial, artesanal i associatiu de
Menorca per a l'any 2019, amb les mateixes bases reguladores de l'any 2018 amb les
modificacions corresponents als anys i les dates de referència (Exp. 3303-2019000001)
Antecedents
1. El Consell Executiu, en la sessió de dia 4 de desembre de 2018, va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) del CIM per a l'any 2019.
2. El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment
d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de
subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és l'ajut al teixit
empresarial i associatiu de Menorca.
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3. El Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports té interès a donar
suport al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca mitjançant l'aprovació d'una
convocatòria.
4. Aquesta convocatòria inclou les línies següents:
- Línia 1: Per donar suport tècnic als fabricants i productors de Menorca mitjançant la
presència dels productes dels fabricants i productors, com a expositors o com a visitants, a
fires professionals fora de l'illa de Menorca, per tal de poder establir relacions comercials, i
donar suport a les actuacions de promoció que realitzin.
- Línia 2: Per donar suport a les associacions empresarials de Menorca o agrupacions
d'associacions empresarials de Menorca per tal de promocionar els productes de les
empreses menorquines.
- Línia 3: Per facilitar l'assistència dels artesans de Menorca, com a expositors, a les fires
professionals i d'artesanes fora de l'illa de Menorca i donar suport a les actuacions de
promoció dels productes artesans elaborats a l'illa de Menorca.
- Línia 4: Per fomentar i promocionar la transformació digital dels negocis per tal
d’aconseguir microempreses, petites empreses o mitjanes empreses (PIME) més
competitives.
5. La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria per a l'any 2019 és de 320.000€ de la
partida 5.43900.4790000, distribuïts de la forma següent: 100.000€ per al sector del calçat,
100.000€ per al sector de la bijuteria, 50.000€ per a la resta de sectors, 10.000€ per als
artesans, 50.000€ per a associacions o agrupacions d'associacions i 10.000€ per a
innovació.
6. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de
dia 23 de juliol de 2018, va aprovar les Bases de la convocatòria d'ajuts al teixit
empresarial, artesanal i associatiu de Menorca. Aquestes bases es varen publicar en el
BOIB núm. 95, de 2 d'agost de 2018. La normativa específica que regula aquestes bases
no ha canviat.
5. La convocatòria de l'any 2018 havia previst el període subvencionable comprès entre
dia 5 de novembre de l'any 2017 i dia 1 d'octubre de l'any 2018, exceptuant l'assistència a
fires de la línia 1, en què el període subvencionable era de dia 16 d'octubre de 2017 a dia
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1 d'octubre de 2018. Per aquest motiu, i amb la finalitat de donar suport a totes les
actuacions realitzades per aquest sector durant l'any 2018, s'ha de substituir aquest
període subvencionable per la convocatòria de l'any 2019 i aprovar que l'objecte de
subvenció són les activitats realitzades entre dia 2 d'octubre de l'any 2018 i dia 1 d'octubre
de l'any 2019. (base 1)
6. En relació amb la base 9.2, s'ha de modificar la redacció de manera que digui: "en
relació amb l'ajut per assistència a fires, s'acceptaran factures i pagaments realitzats abans
de dia 2 d'octubre de l'any 2018 quan corresponguin a fires efectivament realitzades en el
període de dia 2 d'octubre de l'any 2018 a dia 1 d'octubre de l'any 2019".
Per tot l’exposat, conformement 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;
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ACORD:
Primer.- Aprovar la convocatòria corresponent a l’any 2019 dels ajuts del CIM al teixit
empresarial, artesanal i associatiu de Menorca, que es regeix per les bases aprovades pel
Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de dia 23
de juliol de 2018 (BOIB núm. 95 de 2 d'agost de 2018), amb les modificacions següents:
1. El darrer paràgraf de la base 1 queda redactat de la manera següent: «Les actuacions
s'han de realitzar en el període comprès entre dia 2 d'octubre de l'any anterior al de la
convocatòria i dia 1 d'octubre de l'any de la convocatòria».
2. S'ha de substituir l'import de l'ajut màxim de la resta de sectors de la línia 1, de la línia 2
i de la línia 4, de manera que els ajuts màxims per a cada línia són els següents:
- Línia 1 - sector del calçat: 100.000 €
- Línia 1 - sector bijuter: 100.000 €
- Línia 1 - resta de sectors: 50.000 €
- Línia 2 - associacions: 50.000 €
- Línia 3 - artesans: 10.000 €
- Línia 4 - innovació: 10.000 €
3. La base 9.2 queda redactada de la forma següent: «En relació amb l'ajut per assistència
a fires, s'accepten factures i pagaments realitzats abans de dia 2 d'octubre de l'any anterior
al de la convocatòria quan corresponguin a fires efectivament realitzades en el període
comprès entre dia 2 d'octubre de l'any anterior al de la convocatòria i dia 1 d'octubre de
l'any de la convocatòria».
4. Se substitueixen les referències a l'any 2016 per l'any 2017, les referènciese a l'any
2017 per l'any 2018 i les referència a l'any 2018 per l'any 2019.
Així mateix, s'estableixen les condicions següents:
a) 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:
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Partida

Quantia màxima

5.43900.4790000 Ajuts al teixit empresarial i associatiu de Menorca

320.000 €

L’import màxim a què es destina a la convocatòria únicament podrà ampliar-se en el
supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l’objecte de la
convocatòria i s’hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.
b) El termini de presentació de sol·licituds i de justificació finalitza dia 1 d'octubre de 2019.
c) L’instructor d’aquest expedient és el senyor José Maria Mir Orfila, tècnic del Consell
Insular de Menorca, i la responsable del seguiment de l'expedient és la senyora Francisca
Llabrés Riudavets, tècnica del Consell Insular de Menorca. El senyor J. Manuel de Juan
Andreu és el tècnic responsable d'emetre informe sobre els expedients de la línia 4.
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Segon.- Aprovar la composició següent de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts:
- President: Miquel Company Pons, conseller executiu d’Ocupació, Projecció Econòmica,
Joventut i Esports
- Vocals:
- Pilar Carrasco Pons, directora insular d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i
Esports
- José Maria Mir Orfila, tècnic del CIM
- J. Manuel de Juan Andreu, tècnic del CIM
- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica del CIM
- Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament
Tercer.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la
present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB).
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
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