Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 24.2.2020, relatiu a
concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca a les agrupacions de defensa sanitària
de Menorca (ADS), any 2019 (Exp. 3408-2019-000001)
Antecedents
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1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de 5 de
març de 2018, va aprovar la convocatòria i les bases corresponents a l'any 2018 dels ajuts del
CIM a les agrupacions de defensa sanitària de Menorca (BOIB núm. 75, de 19 de juny de 2018).
Per acord del Consell Executiu del CIM de 20 de maig de 2019, es va aprovar la convocatòria
d'ajuts del CIM a les agrupacions de defensa sanitària de Menorca (ADS) per l'any 2019, amb les
mateixes bases reguladores de l'any 2018 i amb les modificacions següents:
- Les referències fetes a l'any 2018 s'entendran fetes a l'any 2019.
- En compliment de l'article 9 del Reglament (CE) núm. 702/2014, el número de registre del
document validat per a l'aplicació SANI (programa informàtic
específic
per
a
les
comunicacions d'ajuts a la Comunitat Europea) és SA.55284 (2019/XA).
2. El termini de presentació de sol·licituds era de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà
d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB. En aquest termini s’han presentat 2 sol·licituds.
Aquests sol·licitants compleixen els requisits de la convocatòria.
A més, aquests sol·licitants van obtenir un ajut per a la mateixa finalitat en la convocatòria del
CIM per a l'any 2018 i la varen justificar de forma adequada i en la seva totalitat.
3. La partida pressupostària i l’import màxim de l’ajut i el crèdit pressupostari són:
- Partida 6.41240.4890002 Control Sanitari ADS
- Quantia màxima: 65.000 euros
4. L'objecte d'aquest ajut és compensar el cost des de la data de presentació de les sol·licituds
fins a dia 30 de novembre de 2019, de les actuacions de vigilància, erradicació i control de
malalties dels animals incloses en els programes sanitaris i zootècnics de les agrupacions de
defensa sanitària ramadera (ADS) d'oví i boví de l'illa de Menorca aprovats per la Direcció
General de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes Balears.
Aquestes ajudes es concedeixen d'acord amb el Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió,
de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors
agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107
i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. També es tindran en compte les
previsions previstes en el Reial decret 81/2015, de 13 de febrer, pel qual s'estableixen les bases
que regulen les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària
ramaderes, que constitueix normativa bàsica, d'acord amb la disposició final primera de
l'esmentada disposició.
5. La finalitat d'aquests ajuts és aconseguir, mitjançant la posada en pràctica d'un programa
sanitari comú, la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes.
6. La base 4 d'aquests ajuts estableix quines són les activitats subvencionables i la base 8 indica
els criteris que es tindran en compte per a la concessió dels ajuts i per a la determinació de
l'import de la subvenció.
La base 8.1 diu que sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria s'atorgaran els
ajuts sol·licitats amb els límits fixats en la convocatòria i en les bases, i dins el crèdit disponible.

7. La base 12 diu que les entitats beneficiàries resten obligades a justificar la totalitat del projecte
presentat a la convocatòria abans de dia 3 de desembre de 2019.
No serà possible que els beneficiaris compleixin aquest termini, de manera que és necessari
ampliar-lo.
Per tot l'exposat i vista la proposta de la comissió avaluadora d’aquests ajuts, reunida el passat
10 de febrer de 2020;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori;
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El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta el següent acord:
Primer.- Concedir la quantitat total de 61.500 €, de la partida 6.41240.4890002 del pressupost
del CIM per l’any 2020, als sol·licitants que s’indiquen, com a ajut del CIM a les agrupacions de
defensa sanitària de Menorca (ADS), ajuts que es concedeixen d'acord amb el Reglament (CE)
núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades
categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
També s'han tingut en compte les previsions contingudes en el Reial decret 81/2015, de 13 de
febrer, pel qual s'estableixen les bases que regulen les subvencions estatals destinades a les
agrupacions de defensa sanitària ramaderes, que constitueix normativa bàsica, d'acord amb la
disposició final primera de l'esmentada disposició.
ADS BOVÍ
G57172553

PUNTUACIÓ

Total explotacions de boví a Menorca

383 explotacions

Explotacions a l'ADS boví

195 explotacions

% relació entre total Menorca i explotacions ADS

51%

15

12.500

86%

20

12.500

3

9

9.000

Total de reproductores de boví a Menorca

10.020caps

Reproductores a l'ADS boví

8.594 caps

% relació entre total Menorca i reproductores ADS
Veterinaris ADS
Total import concedit

34.000

ADS OVELLA
G07890833

PUNTUACIÓ

Total explotacions d'oví/caprí a Menorca

437 explotacions

Explotacions a l'ADS ovella

221 explotacions

% relació entre total Menorca i explotacions ADS

58%

12.500

85%

20

12.500

1

3

2.500

14.273 caps

Reproductores a l'ADS ovella

12.235caps

Veterinaris ADS
Total import concedit

IMPORT EUROS

15

Total de reproductores d'oví-caprí a Menorca

% relació entre total Menorca i reproductores ADS

IMPORT
EUROS

27.500

En compliment de l'article 9 del Reglament (CE) núm. 702/2014, el número de registre del
document validat per a l'aplicació SANI (programa informàtic específic per a les comunicacions
d'ajuts a la Comunitat Europea) és SA.55284 (2019/XA).
Segon.- Ampliar el termini per justificar aquests ajuts fins al 31 de març de 2020. Per a la
justificació s'ha de presentar la documentació que indica la base 12.2 de la convocatòria.
Tercer.- Remetre a la BDNS aquests acords en compliment de l’art. 20.8 de l'LGS i publicarlos
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1 b de l'LPACAP).
Interposició de recursos
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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
Per delegació de la presidenta,
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
(Decret 427/2019, d'11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16.7.2019)
Signat a Maó en la data de
la signatura electrònica que
consta en aquest document

Octavi Pons Castejón
12/03/2020 8:54:23
Firma
Maó

