CONSELL INSULAR DE MENORCA - CONSELL EXECUTIU
EXTRACTE ASSUMPTES SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 20.5.2019
Comença a les 9h 40min i acaba a les 10h 20min
HI ASSISTEIXEN:
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta
Sra. Maite Salord Ripoll, vicepresidenta primera
Sra. Cristina Gómez Estévez, vicepresidenta segona
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu
Sr. Miquel Nicolau Preto Fernández, conseller executiu
Sr. Miquel Company Pons, conseller executiu
Sra. Maria Cabrisas Pons, consellera executiva
Sr. Aram Ortega Adzerías, conseller executiu
Secretari
Sr. Octavi Pons Castejón, Oficial Major
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER
ORDINARI DE DIA 13 DE MAIG DE 2019.- Per unanimitat i en votació
ordinària, s'acorda d'aprovar l'acta de la sessió de caràcter ordinari de dia 13
de maig de 2019.
SEGON.- COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.- No n'hi ha.
TERCER.- SUBVENCIONS I ALTRES TRANSFERÈNCIES
A) AJUTS DE NATURALESA FINALISTA (RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ)
(Exp. 1840-2019-000006).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta els
acords següents:
Primer.- Aprovar el pagament de les prestacions de l’RMI d’abril de 2019, per
un import de 37.742,18 € amb càrrec a la partida 4800000 del Pressupost
2019, que gestionarà i administrarà Càritas Diocesana.
Segon.- Ratificar les actes de les sessions de la Comissió Tècnica d’Avaluació
i Seguiment per a l’Aplicació de l’RMI de dia 15 i dia 16 d’abril de 2019.
D’acord amb el que estableix l’article 10 del Decret 117/2001, la percepció
d’aquesta prestació econòmica podrà prorrogar-se quan les circumstàncies
d’extrema necessitat ho aconsellin, i es mantindrà mentre duri la situació que
va motivar-ne la concessió.

Així mateix, i d’acord amb l’article 12 del Decret 117/2001, la prestació inicial
econòmica concedida al titular pot experimentar modificacions com a
conseqüència dels canvis esdevinguts en la unitat familiar, que poden ser tant
de caràcter personal com econòmic i patrimonial.
A més, aquestes prestacions econòmiques se suspendran o s’extingiran quan
es donin les circumstàncies que es recullen en els articles 13 i 14 del Decret
117/2001 respectivament.
Tercer.- Extingir els expedients següents:
- Expedient núm. 188683, amb efectes de 23/12/2018 per haver trobat feina,
d’acord amb l’Acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment per a
l’Aplicació de l’RMI, en compliment del Reglament insular de la normativa que
la regula, que aprovà el Ple del Consell Insular dia 18 de març de 2002 i es
publicà en el BOIB de 13-06-2002, d’acord amb l'apartat A de l'article 14 del
Decret 117/2001, de 28 de setembre, segons el qual una de les causes que
donen lloc a l’extinció de la concessió de la renda mínima d’inserció és la
pèrdua d’algun dels requisits exigits al titular per al seu reconeixement prevists
en l’apartat E de l'article 6 d’aquest decret.
- Expedient núm. 63278, amb efectes de 14/04/2019 per haver trobat feina,
d’acord amb l’Acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment per a
l’Aplicació de l’RMI, en compliment del Reglament insular de la normativa que
la regula, que aprovà el Ple del Consell Insular dia 18 de març de 2002 i es
publicà en el BOIB de 13-06-2002, d’acord amb l'apartat A de l'article 14 del
Decret 117/2001, de 28 de setembre, segons el qual una de les causes que
donen lloc a l’extinció de la concessió de la renda mínima d’inserció és la
pèrdua d’algun dels requisits exigits al titular per al seu reconeixement prevists
en l’apartat E de l'article 6 d’aquest decret.
- Expedient núm. 188686, amb efectes de 25/03/2019 per haver trobat feina,
d’acord amb l’Acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment per a
l’Aplicació de l’RMI, en compliment del Reglament insular de la normativa que
la regula, que aprovà el Ple del Consell Insular dia 18 de març de 2002 i es
publicà en el BOIB de 13-06-2002, d’acord amb l'apartat A de l'article 14 del
Decret 117/2001, de 28 de setembre, segons el qual una de les causes que
donen lloc a l’extinció de la concessió de la renda mínima d’inserció és la
pèrdua d’algun dels requisits exigits al titular per al seu reconeixement prevists
en l’apartat E de l'article 6 d’aquest decret.
- Expedient núm. 146808, amb efectes de 31/03/2019 per haver trobat feina,
d’acord amb l’Acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment per a
l’Aplicació de l’RMI, en compliment del Reglament insular de la normativa que
la regula, que aprovà el Ple del Consell Insular dia 18 de març de 2002 i es

publicà en el BOIB de 13-06-2002, d’acord amb l'apartat A de l'article 14 del
Decret 117/2001, de 28 de setembre, segons el qual una de les causes que
donen lloc a l’extinció de la concessió de la renda mínima d’inserció és la
pèrdua d’algun dels requisits exigits al titular per al seu reconeixement prevists
en l’apartat E de l'article 6 d’aquest decret.
- Expedient núm. 125861, amb efectes de 31/03/2019 per incompliment dels
compromisos acordats en el contracte d'inserció, d’acord amb l’Acta de la
Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment per a l’Aplicació de l’RMI, en no
complir el Reglament insular de la normativa que la regula, que aprovà el Ple
del Consell Insular dia 18 de març de 2002 i es publicà en el BOIB de
13-06-2002, d’acord amb l'apartat B de l'article 14 del Decret 117/2001, de 28
de setembre, segons el qual una de les causes que donen lloc a l’extinció de la
concessió de la renda mínima d’inserció és l'incompliment per part dels
destinataris de les obligacions previstes en l'article 7 C d’aquest decret.
- Expedient núm. 177917, amb efectes de 31/03/2019 per accedir a una altre
prestació, d’acord amb l’Acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment
per a l’Aplicació de l’RMI, en compliment del Reglament insular de la normativa
que la regula, que aprovà el Ple del Consell Insular dia 18 de març de 2002 i es
publicà en el BOIB de 13-06-2002, d’acord amb l'apartat A de l'article 14 del
Decret 117/2001, de 28 de setembre, segons el qual una de les causes que
donen lloc a l’extinció de la concessió de la renda mínima d’inserció és la
pèrdua d’algun dels requisits exigits al titular per al seu reconeixement prevists
en l’apartat E de l'article 6 d’aquest decret.
- Expedient núm. 970211, amb efectes de 31/03/2019 per accedir a una altre
prestació, d’acord amb l’Acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment
per a l’Aplicació de l’RMI, en compliment del Reglament insular de la normativa
que la regula, que aprovà el Ple del Consell Insular dia 18 de març de 2002 i es
publicà en el BOIB de 13-06-2002, d’acord amb l'apartat A de l'article 14 del
Decret 117/2001, de 28 de setembre, segons el qual una de les causes que
donen lloc a l’extinció de la concessió de la renda mínima d’inserció és la
pèrdua d’algun dels requisits exigits al titular per al seu reconeixement prevists
en l’apartat E de l'article 6 d’aquest decret.
- Expedient núm. 42149, amb efectes de 15/04/2019 per accedir a una altre
prestació, d’acord amb l’Acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment
per a l’Aplicació de l’RMI, en compliment del Reglament insular de la normativa
que la regula, que aprovà el Ple del Consell Insular dia 18 de març de 2002 i es
publicà en el BOIB de 13-06-2002, d’acord amb l'apartat A de l'article 14 del
Decret 117/2001, de 28 de setembre, segons el qual una de les causes que
donen lloc a l’extinció de la concessió de la renda mínima d’inserció és la
pèrdua d’algun dels requisits exigits al titular per al seu reconeixement prevists
en l’apartat E de l'article 6 d’aquest decret.

Quart.- Notificar l'acord de la Comissió Tècnica d'Avaluació i Seguiment per a
l'Aplicació de l’RMI a les persones sol·licitants.
B) APROVACIÓ DELS AJUTS DE MINIMIS DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA PER A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE
MENORCA PER A L'ANY 2019, AMB LES MATEIXES BASES
REGULADORES DE L'ANY 2018 (Exp. 3201-2019-000001).- Per unanimitat i
en votació ordinària, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar la convocatòria corresponent a l'any 2019 dels ajuts del CIM
per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca, que es regirà per les
bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en la
sessió de caràcter ordinari de dia 21 de maig de 2018, amb les modificacions
següents:
1. Susbstituir les referències a l'any 2016 per l'any 2017, a l'any 2017 per l'any
2018, i a l'any 2018 per l'any 2019.
2. Modificar l'import màxim de 15.000 € que figura en les bases 5.2, 6.3 c i 17.6
per l'import de 20.000 €.
I d'acord amb 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, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats
per aportacions expresses de tercers per a contribuir al finançament de
l'objecte de la convocatòria:
Partida

Quantia màxima

6.41200.4890002 Suport a les produccions vegetals

44.000 €

b) El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptats a
partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB).
c) La instrucció correspon a la senyora Isabel Martín Neira, tècnica del Consell
Insular de Menorca.
d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:
- President: Aram Ortega Adzerías, conseller executiu del Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera del CIM
- Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament
- Vocals:

Titulars:
- Miquel Truyol Olives, director insular de Medi Rural i Marí del CIM
- Isabel Martín Neira, tècnica agrícola del CIM
- Helena Fonolleda Gómez, tècnica agrícola i cap de negociat de Sa Roqueta
del CIM
- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del CIM
Segon.- 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).
C) APROVACIÓ DE LA CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS
DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER PROMOURE PRÀCTIQUES
SOSTENIBLES A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA (CARB)
2019 (Exp. 3211-2019-000001).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta
els acords següents:
Primer.- Aprovar la convocatòria corresponent a l’any 2019, que es regirà per
les bases dels ajuts del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les
explotacions agràries de Menorca (CARB) aprovades pel Consell Executiu dia
19 de març de 2018 i publicades en el BOIB núm. 76 de 21 de juny de 2018,
amb les modificacions següents:
1. Substituir les referències a l'any 2018 per l'any 2019.
2. En compliment de l'article 9 del Reglament (CE) núm. 702/2014, el número
de registre del document validat per l'aplicació SANI (programa informàtic
específic per a les comunicacions d'ajuts a la Comunitat Europea) se
substituirà pel número validat per a la convocatòria de l'any 2019.
I d'acord amb les condicions següents:
a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Aquestes ajudes es
convoquen condicionades a la cobertura pressupostària que s'obtindrà
mitjançant modificacions pressupostàries futures. Els imports màxims són els
que s’indiquen més avall, sens perjudici que puguin ser ampliats en el supòsit
d’aportacions expresses de tercers:
Quantia màxima
Anualitat 2019

500.000 €

Anualitat 2020

250.000 €

TOTAL

750.000 €

b) El termini de presentació de sol·licituds és de 40 dies naturals a comptar a
partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB).
c) La instrucció correspon a la senyora Helena Fonolleda Gómez, tècnica del
Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de
Menorca.
d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:
- President: Aram Ortega Adzerías, conseller executiu del Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera del CIM
- Secretari/ària: un funcionari o una funcionària del Departament
- Vocals:
- Miquel Truyol Olives, director insular de Medi Rural i Marídel CIM
- Guillem Simó Bordoy, interventor del CIM
- Helena Fonolleda Gómez, cap de negociat de Sa Roqueta del CIM
- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera del CIM
Segon.- 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).
D) APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA
DE MENORCA (ADS) PER L'ANY 2019, AMB LES MATEIXES BASES
REGULADORES DE L'ANY 2018 (Exp. 3408-2019-000001).- Per unanimitat i
en votació ordinària, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar la convocatòria corresponent al període comprès entre la
data de presentació de les sol·licituds i dia 30 de novembre de 2019, que es
regirà per les bases reguladores aprovades pel CIM en la sessió de caràcter
ordinari de 5 de març de 2018 (BOIB núm. 75 de 19 de juny de 2018), amb les
modificacions següents:
1. Substituir les referències a l'any 2018 per l'any 2019.
2. En compliment de l'article 9 del Regalment (CE) núm. 702/2014, el número
de registre del document validat per l'aplicació SANI (programa informàtic
específic per a les comunicacions d'ajuts a la Comunitat Europea) se
substituirà pel número que es validi per a la convocatòria de l'any 2019.
I d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes concedides
seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports
màxims que s’indiquen més avall:
Partida

Quantia màxima

6.41240.4890002 Control sanitari ADS

65.000 €

L’import màxim a què es destina la convocatòria únicament podrà ampliar-se,
sens necessitat de nova publicació, en el supòsit d’aportacions expresses de
tercers per a contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria que es
concretin posteriorment a la seva aprovació.
b) El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptats a
partir de l'endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB).
c) La instrucció d'aquesta convocatòria correspon a la veterinària del
Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de
Menorca Gemma Sintes Coll.
d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:
- President: Aram Ortega Adzerías, conseller executiu del Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera del CIM
- Vocals:
Miquel Truyol Olives, director de Medi Rural i Marí del CIM
Gemma Sintes Coll, veterinària del departament de Medi Ambient i Reserva de
Biosfera del CIM
José María Mir Orfila, tècnic agrícola del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera del CIM
Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera del CIM
Segon.- 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).
E) APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DELS PROJECTES
CIME ARRELS, CIME OCUPACIÓ, CIME SA GRANJA, CIME FORMA'T,
CIME GENT GRAN, CIME CUINA I CIME SANTA RITA (SOIB DONA 2018)
(Exp. 1931-2018-000001).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:

Aprovar les sol·licituds de subvenció dels projectes CIME Arrels, CIME
Ocupació, CIME Sa Granja, CIME Forma’t, CIME Gent Gran, CIME Cuina i
CIME Santa Rita (SOIB DONA 2018).
F) APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN ELS AJUTS DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA PEL FOMENT DE LES RACES
AUTÒCTONES DE MENORCA I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
CORRESPONENT A L'ANY 2019 (Exp. 3401-2019-000001).- Per unanimitat i
en votació ordinària, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts de minimis del
CIM pel foment de la raça autòctona de Menorca, i els seus annexos.
Segon.- Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent al període
comprès entre dia 1 de desembre de 2017 i dia 31 de desembre de 2018, que
es regirà per les bases a què s’ha fet referència en el punt anterior, d’acord
amb les condicions següents:
a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes concedides
seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports
màxims que s’indiquen més avall:
Partida

Quantia màxima

6.41240.4890000 Foment races autòctones de Menorca

30.000 €

L’import màxim a què es destina la convocatòria únicament podrà ampliar-se,
sens necessitat de nova publicació, en el supòsit d’aportacions expresses de
tercers per a contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria que es
concretin posteriorment a la seva aprovació.
b) El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptats a
partir de l'endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB).
c) La instructora d’aquest expedient és la senyora Gemma Sintes Coll,
veterinària del Consell Insular de Menorca.
d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:
- President: el conseller executiu del Departament de Medi Ambient i Reserva
de Biosfera del CIM
- Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament
Vocals:
- El director insular de Medi Rural i Marídel CIM

- Gemma Sintes Coll, veterinària del CIM
- José María Mir Orfila, tècnic agrícola del CIM
- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del CIM
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).
QUART.- CONVENIS
A) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE MAÓ, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE MENORCA ILLA DEL REI (UIMIR) EN
LA XXIII EDICIÓ ANY 2019 (Exp. 03130-2019-000052).- Per unanimitat i en
votació ordinària, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó, el Consell
Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis per l'organització de la
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) en la XXXIII edició any
2019, el contingut del qual es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAÓ, EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L’INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS PER A
L’ORGANITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE MENORCA ILLA DEL
REI (UIMIR) EN LA XXIII EDICIÓ – ANY 2019
Parts
La senyora Conxa Juanola Pons, amb DNI 41492330P, alcaldessa de Maó elegida en la
Sessió Constitutiva celebrada el dia 13 de juny de 2015.
La senyora Susana Irene Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca,
d'acord amb el nomenament del Ple del Consell de data 7 de juliol de 2017.
El senyor Miquel Àngel Maria Ballester, president de l’Institut Menorquí d’Estudis, per
delegació de la Presidència del CIM mitjançant decret núm. 128/2017, de data 10 de
juliol.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.
Antecedents
I. L’Ajuntament de Maó és la institució impulsora i promotora de la Universitat Internacional
de Menorca Illa del Rei (UIMIR), que va néixer l’any 1996 amb la col·laboració del Consell
Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, la
Universitat de les Illes Balears i la Universitat Jaume I. L'objectiu era desenvolupar a

Menorca activitats i cursos universitaris de qualitat, en el marc d'una Escola d'Estiu anual,
que es va realitzar de forma ininterrompuda fins a l'estiu de 2009. La suspensió de les
activitats el 2010 va fer veure la necessitat de replantejar el seu funcionament, per tal de
donar continuïtat a les activitats universitàries, amb una clara voluntat de dinamitzar la vida
sociocultural de la ciutat i de l'illa de Menorca.
En aquest context es va signar, en data 14/12/2010, un primer acord marc entre
l'Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis, per
reemprendre l'activitat de la UIMIR. A partir de l'any 2012, mitjançant un nou acord marc
entre les mateixes institucions, es va reorganitzar el seu funcionament, es reestructurà el
format dels cursos, distribuïts al llarg de l'any i orientats a un públic més ampli, i es crearen
els òrgans acadèmics i rectors.
L'acord marc estableix que l’Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca són els
impulsors de la UIMIR, i s’han d'encarregar de la recerca del finançament amb els fons
propis i els que aportin altres administracions, universitats o iniciativa privada. A l'Institut
Menorquí d'Estudis s'encomana l’organització i la gestió de totes les activitats de la UIMIR,
les tasques administratives i de control pressupostari que se'n derivin.
De 2011 fins 2017, cada any s'ha signat un conveni específic de col·laboració per a
l'organització i el desplegament del programa de cursos de la UIMIR de la convocatòria
anual corresponent.
II. El Consell Insular de Menorca, en virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, té
assumides, entre d'altres, les competències en matèria de patrimoni històric, de promoció i
animació sociocultural i des de l'any 2010 participa en la UIMIR com a institució promotora
i finançadora.
III. L’Institut Menorquí d’Estudis és l’organisme autònom del Consell Insular de Menorca
dedicat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de Menorca, amb
voluntat d’esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i ciència. Les activitats
que desenvolupa tenen la finalitat de facilitar i fomentar la investigació científica des dels
diferents àmbits de la realitat illenca, així com la realització d'altres activitats que
afavoresquin avançar en el coneixement sociocultural, entre d'altres àmbits.
IV. L'objectiu d'aquest conveni és regular les actuacions conjuntes de les tres institucions
esmentades per al desplegament i la realització del programa anual de cursos i activitats
de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) corresponent a l'any 2019.
Ateses les actuals circumstàncies i, d'acord amb les competències i els interessos
concurrents de les entitats que hi participam, manifestam la voluntat de signar aquest
conveni d'acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d'aquest conveni és regular els compromisos assumits per les parts signants en
l’organització i el desenvolupament de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei
(UIMIR) per a l’any 2019.

Segon. Actuacions a realitzar
Les actuacions a realitzar seran les derivades de l'organització i desenvolupament dels
cursos i/o altres activitats de l'any 2019, d'acord amb el programa que aprovi prèviament el
Comitè Acadèmic, òrgan que compta amb representants de totes les institucions
implicades.
Tercer. Compromisos que assumeixen les parts
3.1 L’Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca són els impulsors de la UIMIR i
s’han d'encarregar de la recerca del finançament amb els fons propis i els que aportin
altres administracions, universitats o iniciativa privada.
3.2 L'Ajuntament de Maó, a través de la Regidoria de Serveis Socials i Àmbit
Socioeducatiu, durà a terme les tasques de seguiment, impuls i coordinació de totes les
parts, així com també d’altres entitats que s’hi vulguin adherir en un futur.
3.3 L’Institut Menorquí d’Estudis assumirà l’organització i la gestió de totes les activitats de
la UIMIR 2019. Li correspondran l’organització tècnica dels cursos, el seguiment i
l'actualització de la pàgina web, la contractació del professorat i el cobrament de
matrícules dels cursos i seminaris propis, l’avaluació de les activitats realitzades i
l’elaboració de la memòria anual.
L'IME presentarà a l’Ajuntament de Maó i al Consell Insular de Menorca, abans del 15 de
desembre de 2019, una memòria anual justificativa de les activitats realitzades en el marc
d'aquest conveni, i una memòria econòmica on figurin tots els ingressos i les despeses
produïts, que inclourà la presentació de les corresponents factures per justificar les
despeses realitzades.
Quart. Obligacions de caràcter econòmic
4.1 L’Ajuntament de Maó aportarà a l’Institut Menorquí d’Estudis, com a màxim, la
quantitat de trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) de la partida SP1 3230 4610311, per
sufragar les despeses d’organització de la UIMIR en l'exercici 2019. Aquesta quantitat
s'abonarà en dos terminis: el 30% en els trenta dies següents a la signatura d’aquest
conveni i la part restant, d'acord amb la despesa justificada per l'IME, en rebre la
justificació econòmica final acompanyada de la memòria d'activitats.
4.2 El Consell Insular de Menorca aportarà a l'Institut Menorquí d'Estudis la quantitat de
cinc mil euros (5.000,00 €), amb càrrec a la partida 4110006 del programa 32600
(Educació), per sufragar les despeses d’organització de la UIMIR en l'exercici 2019.
Aquesta quantitat s'abonarà en dos terminis: el 50% en signar aquest conveni i l'altre 50%,
o l’import que resti pendent d’acord amb la despesa justificada, en presentar la memòria
d'activitats.
4.3 L'Institut Menorquí d'Estudis gestionarà el pressupost aprovat anualment. Així mateix,
presentarà a l'Ajuntament de Maó i al Consell Insular una memòria econòmica d'ingressos
i despeses, d'acord amb el que s'estableix en el pacte tercer.
Cinquè. Conseqüències aplicables en el cas d'incompliment de les obligacions
assumides

En cas d’incompliment lleu de les obligacions assumides per alguna de les parts
s’intentarà resoldre directament entre les administracions afectades. En cas de no
solucionar-se per aquesta via s’haurà de convocar la comissió mixta perquè resolgui la
qüestió que ha motivat el conflicte.
Sisè. Règim de modificació del conveni
La modificació del contingut d'aquest conveni requerirà l'acord unànime de les parts.
Setè. Comissió mixta de seguiment, vigilància i control
Es constituirà una comissió mixta de seguiment, vigilància i control que estarà formada
per:
- Un representant designat per l'Ajuntament de Maó
- Un representant designat pel Consell Insular de Menorca
- Un representant designat per l'Institut Menorquí d'Estudis
La comissió de seguiment s'ha de reunir sempre que ho sol·liciti per escrit una de les
parts. En la constitució de la comissió es designarà les persones que duran a terme les
funcions de presidència i secretaria, que poden tenir un caràcter rotatori.
El règim de funcionament i adopció d'acords és l'establert en la Llei 40/2015, de 2
d'octubre, per al funcionament dels òrgans col·legiats.
Vuitè. Causes de resolució i denúncia
Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o perquè s'incorri en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència sense que se n'hagi acordat la pròrroga
b) L'acord unànime de totes les parts.
c) L'incompliment greu de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
firmants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si, un
cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que
el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la
indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.
d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
f) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral del
conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una antelació

mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el
desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.
Novè. Efectes de la resolució del conveni
9.1 El compliment i la resolució del conveni dona lloc a la seva liquidació a fi de determinar
les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
9.2. En el supòsit de convenis dels quals derivin compromisos financers, s’entenen
acomplerts quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes les
parts, d’acord amb les seves competències respectives, tenint en compte les regles
següents:
a) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per alguna de les
parts és inferior als fons que aquesta hagi rebut de la resta de parts del conveni per
finançar l’execució esmentada, aquella ha de reintegrar a aquestes l’excés que
correspongui a cada una, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi aprovat la
liquidació.
Si, un cop transcorregut el termini màxim d’un mes, esmentat en el paràgraf anterior, no
s’ha produït el reintegrament, s’ha d’abonar a les parts esmentades, també en el termini
d’un mes comptador d’aquest moment, l’interès de demora aplicable al reintegrament
esmentat, que en tot cas és el que resulti de les disposicions de caràcter general
reguladores de la despesa pública i de l’activitat economicofinancera del sector públic.
b) Si és superior, la resta de parts del conveni, en el termini d’un mes des de l’aprovació
de la liquidació, han d’abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a
cadascuna, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna s’hagi compromès a
aportar en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni tenen dret a exigir a la resta
cap quantia que superi els límits màxims esmentats.
9.3 No obstant això, si, quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni, hi
ha actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment,
vigilància i control del conveni o, si no n’hi ha, del responsable del mecanisme a què fa
referència la lletra f) de l’article 49, poden acordar la continuació i acabament de les
actuacions en curs que considerin oportunes, i establir un termini improrrogable per al seu
final, un cop transcorregut el qual se n’ha d’efectuar la liquidació en els termes que
estableix l’apartat anterior.
Desè. Qüestions litigioses i jurisdicció competent
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació dels pactes d'aquest
conveni les ha de resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No obstant això,
les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del conveni
s'han de dirimir amb caràcter previ en el si de la comissió mixta de seguiment prevista en
aquest conveni.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit
d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.

Onzè. Vigència
El conveni té efectes a partir del dia en què es formalitzi mitjançant la seva signatura i
tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2019.

B) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I CÀRITAS DICOCESANA DE MENORCA PER LA
POSADA EN FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ DEL PROJECTE PILOT
BARRACÓ
PAIDÓS
MENORCA,
ANYS
2019-2022
(Exp.
03131-2019-000036).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords
següents:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i Càritas Diocesana de Menorca per la posada en funcionament i la
gestió del projecte pilot Barracó Paidós Menorca 2019-2022, el qual es
transcriu més avall.
Segon.- Notificar aquest acord a Càritas Diocesana de Menorca.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT I LA
GESTIÓ DEL PROJECTE PILOT BARRACÓ PAIDÓS MENORCA, ANYS 2019-2022
Parts
D’una part la senyora Maria Cabrisas Pons, consellera executiva de Benestar Social i
Família del Consell Insular de Menorca.
I d’altra part el senyor Gabriel Pons Olives, amb DNI núm. 41730149F, director de Càritas
Diocesana de Menorca, amb CIF núm. R0700070F i amb domicili a efectes de notificació
al carrer de Santa Eulàlia, 83, de Maó - Menorca.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.
ANTECEDENTS
L’article 70.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que són competències
pròpies dels consells insulars, a més de les que vinguin atribuïdes per la legislació estatal,
les de serveis socials i assistència social, desenvolupament comunitari i integració, política
de protecció i atenció a les persones dependents, i polítiques d’atenció a les persones i als
col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.
L’article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que són competències
pròpies dels consells insulars, a més de les que venguin atribuïdes per la legislació
estatal, les de tutela, acolliment i adopció de menors.
Per Llei 12/1993 de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de Serveis Socials i Assistència Social s'atribuïren determinades competències en

la matèria al consells insulars que foren ampliades, més endavant, per la Llei 14/2001, de
29 d’octubre (BOIB número 135, de 10 de novembre de 2001), d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de Serveis Socials i Seguretat Social,
(modificada per la Llei 6/2003, de 8 de juliol - BOIB número 99, de 10 de juliol de 2003).
Per Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de tutela, acolliment i adopció de menors (BOIB núm. 157 Ext., de 20 de
desembre de 1997).
Segons l’article 2 de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears, els serveis
socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament
mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials,
en el marc de la justícia social, l’equitat, la cohesió territorial i el benestar de les persones.
També estableix que els serveis socials s’adrecen especialment a prevenir les situacions
de risc, a compensar dèficits de suport social i econòmic de situacions de vulnerabilitat i
de dependència, i a promoure actituds i capacitats que facilitin la integració social de les
persones.
El mateix article de la Llei 4/2009 estableix que el sistema de serveis socials està integrat
pel conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat
pública i privada destinats a complir els objectius de les polítiques de serveis socials que
regula l’article 3 d’aquesta norma.
Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97 de 7 d’agost de 2018).
El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de 17 de setembre de 2018, va
aprovar l’adhesió al Pla Balear per la infància.
El Decret 46/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i
els serveis inherents a les competències pròpies en matèria de polítiques de gènere i dona
(BOIB núm. 160 de 22/12/2018), estableix entre d’altres funcions pròpies dels consells
insulars, les funcions de prevenció de dones i els seus fills víctimes de la violència
masclista.
El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de 21 de gener de 2019, va
aprovar l’adhesió al Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual
infantil a les Illes Balears.
Llei 9.2019 de 19 febrer, d’atenció i dels drets de la infància i de l’adolescència de les Illes
Balears (BOIB núm. 26 de 28022019).
El Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de Menorca està
elaborant i tramitant per a la seva aprovació el I Pla Insular de suport a la família.
Segons el marc normatiu establert per la Llei 4/2009 i la resta de normativa d’aplicació,
l’exercici de les competències del Consell Insular de Menorca en l’àmbit dels serveis
socials pot fer-se efectiu bé de manera directa amb mitjans propis, bé en col·laboració
amb altres entitats, les quals poden ser de titularitat pública o privada.
Així mateix, la col·laboració entre el Consell Insular i les entitats privades pot articular-se
bé a través de formes de col·laboració i finançament estables, com són els concerts i els

contractes administratius –i en aquest cas tenen la consideració de serveis integrants de la
“xarxa de serveis socials d’atenció pública”-, bé a través de subvencions puntuals.
Mitjançant aquestes subvencions puntuals, les administracions contribueixen a crear i
mantenir serveis i/o infraestructures per coadjuvar en el compliment de les activitats dels
serveis socials i dels objectius de les polítiques de serveis socials.
Viure en una situació d'exclusió extrema o de pobresa té moltes conseqüències en el
desenvolupament i en la qualitat de la vida infantil. A més implica un risc elevat que
aquesta situació d'exclusió perduri durant tota la seva vida. Segons l'Informe FOESSA
2016 "La transmissió intergeneracional de la pobresa: factors, processos i propostes per a
la intervenció", la realitat de la pobresa és una cosa que es pot heretar i que de fet
s'hereta.
En el seu informe de 2016 "Equitat per als Nens", UNICEF avisa que al llarg dels últims
anys s'han concentrat i vist augmentats els pitjors indicadors de progrés en àmbits com la
salut, l'educació o el benestar en els col·lectius més vulnerables i indefensos del nostre
entorn immediat, el que conformen els nens/es i els joves. La desigualtat imposa en el
present un desavantatge per als nens de famílies amb menys recursos (econòmics, però
també educatius i culturals), en aspectes tan fonamentals com l'educació, la salut i
l'habitatge, la qual cosa es tradueix en una vulneració dels seus drets més elementals i
una percepció deteriorada del que la vida els ofereix.
Per reduir les desigualtats és molt més efectiu invertir en la infància que en qualsevol altre
grup d'edat, tal com destaca el document "Invertir en la infància: trencar el cercle dels
desavantatges" de la Comissió Europea, que insta als països al fet que assegurin l'accés
de les famílies, les nenes i els nens a serveis de qualitat i adequats en matèria de
protecció, habitatge, salut i educació. Per a això, s’ha de millorar l'impacte dels sistemes
educatius en la igualtat d'oportunitats per trencar el cicle de desavantatges, garantint que
tots els nens/es puguin beneficiar-se d'una educació inclusiva i d'alta qualitat, que
promogui el seu desenvolupament emocional, social, cognitiu i físic".
De nou, segons l'Informe FOESSA de 2016, els estudis analitzats ens mostren una forta
associació entre les condicions de vida dels progenitors i els infants a càrrec, quedant així
la igualtat d'oportunitats més com una aspiració que com una realitat. Constatant-se que hi
ha un major risc de patir problemes econòmics i situacions de pobresa en la seva vida
adulta per part de les persones que han viscut la seva primera etapa vital dins d'una llar en
pobresa.
Càritas Menorca treballa amb la població més desfavorida, tant en tasques de prevenció i
denúncia, com en l’atenció a problemàtiques concretes, individuals i de grup. La seva
principal missió consisteix en millorar les condicions de vida de la persona i de l’entorn on
es mou i treballar per una societat més justa i solidària, propiciant una transformació social
i de valors.
El Programa d'Inclusió Social de Càritas és des del qual parteix l'atenció bàsica a les
persones més vulnerables de Menorca. Des de l'acció de base, passant per la intervenció
amb infants i famílies, i l’acompanyament en drets socials, es treballa per ajudar a cobrir
les necessitats bàsiques, per millorar els processos d'inserció social i fer un
acompanyament humà d'aquest procés, que és la part essencial de la nostra línia d'acció
social.

En l’atenció a la infància, d’ençà es pren cura de l’educació dels infants menuts i es creu
en la reversibilitat de la dinàmica d’exclusió d’algunes famílies, es cerca el seu
apoderament socioeducatiu com estratègia fonamental perquè puguin afrontar-la amb
garanties.
En l'acompanyament a les famílies s’ha anat confirmant que els infants són tant factors
generadors de problemes de les circumstàncies familiars, com de motivació i punt
d’inflexió pel canvi de dinàmica familiar. Per tant, és evident que l'acompanyament a les
famílies ha de fer-se especialment present i ajustat amb l’arribada dels infants. A més,
sovint els primers anys de vida provoquen especials energies i capacitat de mobilització
del seu entorn.
Atès que el Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca col·laboren des de fa anys amb l’Equip d’Atenció Primerenca de
la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears (d’ara endavant, EAP), amb
l’objectiu de promoure i millorar la prevenció, detecció i atenció dels infants menors de
tres anys, escolaritzats o no, i de les seves famílies, amb dificultats personals i socials.
Aquesta tasca es realitza de forma conjunta i coordinada amb les escoletes de l’illa.
Aquesta col·laboració es materialitza mitjançant un conveni entre el Consell i els vuit
ajuntaments, que determina el finançament i permet al Consell la contractació del Servei
d’Atenció Educativa Infantil (d’ara endavant, SAEI), que atén infants amb dificultats
evolutives, escolaritzats o no, fa el seguiment i el suport a famílies que travessen una
situació d’especial vulnerabilitat, i assessora les escoletes en matèria d’acollida i
acompanyament d’aquestes famílies.
El SAEI treballa estretament coordinat amb l’EAP, desenvolupant diversos programes
d’apoderament educatiu de les famílies, tenguin o no els seus infants escolaritzats, de
millora de les capacitats personals, educatives, culturals i socials de les famílies amb
infants menuts.
En l’horitzó del suport socioeducatiu ha anat apareixent el ”Projecte Paidós” engegat per
Càritas Diocesana de Barcelona l’any 2012 justament adreçat a famílies en especials
dificultats, amb infants menuts. La seva experiència ha demostrat que reuneix les
condicions necessàries per l’apoderament dels pares i mares d'infants.
La preocupació per les conseqüències de l’exclusió social en l’àmbit de l’educació infantil
ha generat l’interès del món de l’educació infantil a Menorca envers aquest projecte, per la
qual cosa en el marc d’unes Jornades d’Educació Infantil, la Sra. Marta Caramés, directora
del Projecte Paidós de Càritas Barcelona, va venir a donar a conèixer el projecte i la seva
experiència a la comunitat educativa de Menorca, aportació que va confirmar i estendre
l’interès pel mateix.
Així, el dia 16 de març de 2016 un grup de persones de Menorca, representants de Càritas
Menorca i de les diferents administracions, local i insular, i serveis implicats, varen visitar
diversos centres del projecte Paidós de Càritas Diocesana de Barcelona.
Durant l’any 2016, entre els serveis socials de l’ajuntament de Ciutadella, l’EAP i Càritas,
es va fer una primera estimació de quines podrien les famílies susceptibles de poder ser
ateses des del servei de Paidós al municipi de Ciutadella, i es va valorar que podrien ser

unes 15-20 famílies aproximadament.
El Projecte Paidós representa un bon encaix entre la dinàmica de cura de les persones
amb dificultats socials per motiu de pobresa i exclusió, i la dinàmica menorquina de tenir
especial cura de la qualitat i l’extensió dels serveis i programes adreçats als infants
menuts i a les seves famílies.
Càritas Menorca disposa de la cessió d’un local als antics barracons militars de Dalt Sa
Quintana per part de l’Ajuntament de Ciutadella, apte per poder engegar una experiència
pilot del Projecte Paidós a la zona de ponent.
Atesa la voluntat dels Departaments de Benestar i Social i Família i de Cultura i Educació
del Consell Insular de Menorca, de l’Ajuntament de Ciutadella i de Càritas Diocesana de
Menorca, de garantir el dret de les persones a viure dignament mitjançant la cobertura de
llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia
social, l’equitat, la cohesió territorial i el benestar de les persones, i engegar l’experiència
pilot del Projecte Paidós a Menorca.
Atès l’exposat, en base a les competències i els interessos concurrents de les dues
entitats, es considera necessari i oportú signar aquest conveni de col·laboració per
permetre la posada en funcionament i la gestió del projecte “Barracó Paidós Menorca” a
l’illa.
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE
1.1. L’objecte d’aquest conveni és establir les línies de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i Càritas Diocesana de Menorca per oferir un servei específic per a
l’atenció integral a les famílies i infants en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de fer front
al problema de la pobresa que afecta a la infància. Es tracta de pal·liar els efectes de la
pobresa hereditària i evitar la seva cronificació, potenciant al màxim l’apoderament de les
famílies i dels seus infants a través del desenvolupament de les seves capacitats i
recursos.
1.2. Es consideren destinataris d’aquesta tipologia de servei aquelles famílies amb fills
menors fins a 12 anys, i es distribueixen les accions en funció de les diferents trams
d’edats escolars, infantil fins a 6 anys, i primària, de 6 a 12 anys. Les accions van dirigides
a acompanyar a les famílies, des d’una perspectiva socioeducativa, que viuen un moment
vulnerable i que busquen una millora de la seva situació. Es treballa mitjançant una tasca
intensiva, integral i integrada amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per la
millora de la capacitació de les potencialitats, tant de l’infant com de la seva família.
SEGONA. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
2.1. L’objectiu del servei és apoderar les famílies amb menors, erradicar les
conseqüències sobre els menors en condicions de vulnerabilitat, que sovint es tramet
intergeneracionalment, i prevenir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball
intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a la
capacitació primerenca de les potencialitats, tant de l’infant com de la seva família.

2.2. Objectius específics:
1. Incrementar les competències de criança de les famílies:
a) Augmentar el nivell de consciència de les famílies de les característiques dels seus
infants.
b) Aprendre a identificar les necessitats dels seus infants.
c) Adquirir competències per desenvolupar una atenció adequada a les necessitats dels
seus infants (alimentació, higiene, salut, seguretat i emocionals).
d) Millorar el sistema relacional de la família en conjunt.
2. Augmentar els factors de protecció i resiliència dels infants:
a) Desenvolupar les capacitats per establir vinculacions positives.
b) Adquirir un desenvolupament ajustat a la seva etapa evolutiva.
3. Facilitar l’atenció social i educativa de les famílies en el seu medi o entorn més proper
per:
a) Desenvolupar les capacitats relacionals amb l’entorn.
b) Conèixer els recursos de l’entorn.
c) Aprendre a fer un ús adequat dels serveis comunitaris.
4. Oferir als infants un espai educatiu realitzant una tasca preventiva, estimulant i
potenciant el desenvolupament de la persona, i l’adquisició d’hàbits de conducta
saludables.
2.3. Activitats:
Les diferents activitats s’organitzaran en funció de les famílies participants. Algunes
activitats seran individuals (o amb una sola persona o família), i d’altres seran grupals. Hi
haurà activitats dirigides i d’altres més dinàmiques, on es fomentarà la participació i
col·laboració entre totes les famílies participants:
1. Sessions d’ajuda / escolta individuals/familiars.
2. Grup de pares i mares: espai de conversa entre iguals per compartir experiències,
recursos i estratègies.
3. Grup de fillets i filletes: espai de relació i joc d’infants i adults en grup.
4. Tallers familiars: el taller de famílies vol ser un estaló i un acompanyament a les
funcions de criança de les famílies. El treball en grup permet donar respostes organitzades
a través de mecanismes de comunicació per arribar a uns acords.
5. Espais familiars: La diferència respecte dels tallers de família és que estan presents els
infants i es comparteixen activitats amb els seus fills i els fills d’altres famílies.
6. Grup de dones: espai de conversa per tractar els temes que les afecten com a mares i
també com a dones.
7. Punt de trobada: activitats puntuals de caràcter lúdic.
8. Berenar/bereneta
9. Dinar/sopar familiar
10. Reforç educatiu i suport a les tasques escolars a nens de 6 a 12 anys
11. Tallers educatius i de temps lliure
2.4. Metodologia i organització
La metodologia que es vol aplicar es basa, per una banda en un enfocament participatiu,
el qual permetrà que les famílies siguin més actives. I per altra banda, en un enfocament
preventiu.

Àmbits d’intervenció: es treballarà des de tres àmbits d’intervenció interrelacionats:
1. Àmbit psicoterapèutic
2. Àmbit socioeducatiu
3. Àmbit comunitari
Procediment d’intervenció:






Acollida i anàlisi de les necessitats de cada família.
Elaboració del pla de treball familiar consensuat.
Acompanyament en les activitats.
Preparació per al tancament del procés.
Avaluació dels resultats i seguiment.

En la primera etapa (inicial), l’objectiu és treballar amb un màxim de 8-10 famílies en el
conjunt del servei per garantir poder-les atendre adequadament. Tot i això, la decisió del
número de famílies que es podran atendre simultàniament dependrà del pla de treball
acordat entre les dues parts i es valoraran les següents variables: el número de membres
de la família, les edats dels infants inclosos, les franges horàries disponibles per part de la
família,...
Treball en xarxa:
Des de Càritas es treballarà en xarxa i en coordinació amb diferents serveis socials de les
administracions, locals i insular, i amb altres entitats de caire social i educatiu. Les
diferents entitats i xarxes amb les que treballarà sense ser excloents, per poder donar un
millor servei són les següents:
















Serveis socials dels altres ajuntaments de Menorca.
Comissió de RMI del Consell Insular de Menorca, en la qual participen també els
diferents serveis socials municipals.
Servei coordinador de drogodependències del Consell Insular.
Centre assessor de la dona del Consell Insular.
Servei de salut mental del Consell Insular.
OFIM, oficina d’informació a l’immigrant.
Oficines d’ocupació i la xarxa d’orientació laboral del SOIB.
altres entitats que gestionen serveis de formació.
Pastoral penitenciària del bisbat de Menorca.
Centre penitenciari de Menorca.
Plataforma de persones afectades per l’hipoteca.
Projecte Home de Menorca.
Oficina insular d’habitatge del CIM.
IBAVI.
Creu Roja, aliments i servei de retorn voluntari.

Comissió tècnica:
Es crearà una Comissió tècnica formada pel Cap del projecte, 1 tècnic del Departament de
Benestar Social i Família CIM, 1 tècnic del Servei d’Educació, 1 tècnic de Càritas i 1 tècnic
de l’Ajuntament de Ciutadella. Les seves funcions seran: valoració de casos i l’avaluació
contínua del projecte.

2.5. Personal. El servei es prestarà com a mínim amb una dotació de personal tècnic
especialitzat, amb els següents perfils professionals:
- Professional graduat (o equivalent) en educació social, amb una dedicació mínima
setmanal de 25 hores, el qual també realitzarà les funcions de cap de projecte.
- Dues monitores, amb una dedicació mínima setmanal de 20 hores.
- Professional graduat (o equivalent) en treball social, amb una dedicació mínima setmanal
de 10 hores.
- Dedicació i supervisió de la Coordinadora del Programa d’Inclusió Social de Càritas
Diocesana de Menorca.
Aquest equip de professionals conformaran l’equip educatiu bàsic del projecte.
També es podrà comptar amb el suport tècnic d’altres programes i projectes de l’entitat
(treballadora social d’acció de base, orientadora laboral, animadora de voluntariat,...) que
podran aportar l’atenció necessària en cada cas concret.
El projecte pot comptar també amb el suport de persones voluntàries que participaran en
tasques de suport als educadors i tècnics, com acompanyaments a gestions o activitats
puntuals, segons el pla de feina establert amb els educadors socials, i organitzant tallers i
activitats de temps lliure amb els participants, tot facilitant la convivència entre ells.
2.6. Horari del servei.
El centre estarà obert de manera parcial. L’horari aproximat d’atenció a les famílies serà
de dilluns a divendres, unes 24 hores setmanals, repartides entre 3 matins i 3 capvespres,
dins de la franja horària de les 9 h a les 20 h, en funció de les activitats que s’organitzin.
Els caps de setmanes i festius el centre rondarà tancat. L’horari d’atenció serà flexible i
adaptable a les necessitats de les famílies que estiguin participant en el projecte en cada
moment determinat, donant prioritat a utilitzar el temps dels àpats d’alguns dies de migdia i
de vespre.
Els espais de relació també podran ser diferents del propi local del servei, en funció de
que les famílies puguin venir o els professionals del servei anar-hi.
2.7. Avaluació. L’impacte previst de l’acció socioeducativa del servei se detectarà
mitjançant avaluacions durant el desenvolupament del projecte.
2.8. Altres aspectes de funcionament del servei. Segons consta al Projecte d’atenció
integral a famílies en situació de pobresa i/o en risc d’exclusió social amb fills menors
“Barracó Paidós Menorca” i el seu reglament de funcionament, presentat per Càritas
Diocesana de Menorca.
TERCERA. OBLIGACIONS DE LES PARTS
3.1. El Consell Insular de Menorca es compromet a:
a) Aportar a Càritas Diocesana de Menorca la quantia de 200.000,00 € (dos-cents mil
euros) per la posada en funcionament i gestió del projecte pilot Barracó Paidós Menorca
2019-2022, amb les següents aportacions plurianuals:

Anualitat

Partida pressupostària

Import total

2019
2020
2021
2022

23124 4800002

50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €

Total

200.000,00 €

Els pagaments per part del Consell Insular de Menorca es faran en les dates següents:
- L’aportació de l’anualitat 2019, a la bestreta en el moment de la signatura del present
conveni.
- L’aportació de l’anualitat 2020, abans de 30 d’abril de 2020.
- L’aportació de l’anualitat 2021, abans de 30 d’abril de 2021.
- L’aportació de l’anualitat 2022, abans de 30 d’abril de 2022.
Tot açò, tenint en compte les disponibilitats de liquidesa de la Tresoreria del Consell
Insular de Menorca.
b) Posar a disposició de Càritas Diocesana de Menorca, des del Servei d’Educació del
Departament de Cultura i Educació, tots els recursos tècnics i de personal disponibles en
l’àmbit de l’educació infantil, especialment el personal contractat del Servei d’Atenció
Educativa Infantil, necessaris per actuar coordinadament en l’àmbit de la intervenció
(psicoterapèutic, socioeducatiu i comunitari) del projecte, i participar en la Comissió
tècnica de valoració i avaluació contínua del projecte.
c) Posar a disposició de Càritas Diocesana de Menorca, des del Departament de Benestar
Social i Família, el personal tècnic necessari per actuar coordinadament en l’àmbit de la
intervenció (psicoterapèutic, socioeducatiu i comunitari) del projecte, i participar en la
Comissió tècnica de valoració i avaluació contínua del projecte.
3.2. Càritas Diocesana de Menorca es compromet a:
a) Desenvolupar el projecte d’atenció integral a famílies en situació de pobresa i/o en risc
d’exclusió social amb fills menors “Barracó Paidós Menorca” que estableix l’objecte i
segons les característiques del servei que es defineixen a les clàusules 1a i 2a del present
conveni.
b) Contractar i dedicar el personal tècnic especialitzat, amb la dedicació mínima establerta
a la clàusula 2a d’aquesta conveni en el punt 2.5, al projecte “Barraco Paidós Menorca”.
c) Fer constar la col·laboració del Consell Insular de Menorca amb la figuració de la seva
imatge corporativa en lloc destacat a totes les publicacions, tanques publicitàries, cartells,
etc que faci o instal·li amb motiu de l’acció objecte del present conveni. Així mateix, ha de
recomanar, en tots els suports de difusió abans esmentats, la visita a l’adreça
www.cime.es.
d) La data màxima per tenir degudament autoritzat el servei és el 31 de desembre de
2019.

e) Proporcionar la informació sobre el servei subvencionat que li requereixi el Consell
Insular de Menorca, al llarg de la vigència del conveni.
f) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i
la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.
g) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció d’altres subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat.
h) Comunicar al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o dificulti
greument el desenvolupament del conveni, a fi que, si es considera prou important, es
puguin modificar tant el contingut i la quantia de les activitats finançades, com la forma i
els terminis d’execució i justificació de les despeses corresponents.
QUARTA. JUSTIFICACIÓ
Càritas Diocesana de Menorca, per tal de donar compliment a la justificació de l’import
objecte d’aquest conveni, haurà de tenir en compte el següent:
1. Presentar un informe econòmic que contengui i acrediti el balanç detallat de les
despeses i ingressos per diferents conceptes del projecte d’atenció integral a famílies en
situació de pobresa i/o en risc d’exclusió social amb fills menors “Barracó Paidós
Menorca”. Amb els següents terminis màxims:
1. El 31 de març de 2020 per a la justificació de l’exercici 2019.
2. El 31 de març de 2021 per a la justificació de l’exercici 2020.
3. El 31 de març de 2022 per a la justificació de l’exercici 2021.
4. El 31 de març de 2023 per a la justificació de l’exercici 2022.
2. Una memòria d’actuacions justificativa del compliment de les condicions imposades en
el present conveni, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Així
com el nombre de persones usuàries i tipus de tallers que s’han duit a terme. Amb els
següents terminis màxims:
1. El 31 de març de 2020 per a la justificació de l’exercici 2019.
2. El 31 de març de 2021 per a la justificació de l’exercici 2020.
3. El 31 de març de 2022 per a la justificació de l’exercici 2021.
4. El 31 de març de 2023 per a la justificació de l’exercici 2022.
3. La despesa relativa al personal tècnic especialitzat a la què fa referència la clàusula 2a
apartat 2.5. serà justificable al 100%. Aquesta despesa serà subvencionable a partir de la
data d’autorització del servei a la què fa referència la clàusula 3.2.d), excepte la despesa
derivada del Cap del projecte que ho serà des de l’1 de gener de 2019.
4. La despesa corrent derivada de l’execució del projecte serà justificable al 100% des de
l’1 de gener de 2019.
CINQUENA. RÈGIM DE COMPATIBILITATS
Les quantitats que s’atorguin en aplicació d’aquest conveni són compatibles amb altres
ajudes i/o ingressos que pugui rebre Càritas Menorca, sens perjudici de l’obligació de

comunicar-ho al Consell Insular de Menorca. No obstant això, la concurrència amb altres
ajuts i/o ingressos no pot suposar un augment tal que superi el cost total del projecte
objecte d’aquest conveni.
SISENA. CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN EL CAS D’INCOMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS ASSUMIDES
L’incompliment per part de Càritas Diocesana de Menorca d’algun dels compromisos
assumits en aquest conveni o en el supòsit en què la despesa realitzada no s’adeqüi al
seu objecte, pot donar lloc al reintegrament, total o parcial, de la quantia rebuda mitjançant
l’aplicació d’un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l’incompliment i
d’acord amb l’informe tècnic corresponent, el qual haurà de valorar el grau d’incompliment
tenint en compte si aquest s’ha produït a causa d’actuacions doloses o negligents i si hi ha
hagut bona o mala fe.
El règim de revocació i reintegrament de les quantitats objecte d’aquest conveni, així com
el règim d’infraccions i sancions són els que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
SETENA. RÈGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI
La modificació del contingut del conveni, requerirà acord unànime de les parts.
VUITENA. MECANISMES DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL
Les parts podran reunir-se quantes vegades ho considerin oportú, a través d’un
representant designat a l’efecte per cadascuna d’elles, amb l’objecte d’avaluar el
desenvolupament d’aquest conveni o resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la seva vigència. Es deixarà constància escrita d’aquestes
sessions.
NOVENA. VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor el dia que es formalitzi mitjançant la signatura i acabarà el
31 de març de 2023, sense perjudici del caràcter retroactiu, als efectes d’actuacions
desenvolupades, de l’1 de gener de 2019, data en què comencen.
L’àmbit temporal dins el qual s’han de dur a terme les actuacions emparades pel conveni
s’entén de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2022.
DESENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ I DENÚNCIA
Aquest conveni s’extingirà per l’acompliment de les actuacions que en constitueixen
l’objecte o perquè s’incorri en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència pactat.
b) El mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
c) L’incompliment greu de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels
firmants.

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment,
l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni
per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats.
d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
f) La denúncia expressa de qualsevol de les parts per separar-se de forma unilateral del
conveni.
En aquest cas, s’ha de comunicar per escrit a l’altra part amb una antelació mínima de tres
mesos. No obstant això, les parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les
accions ja iniciades en el moment de la notificació de la denúncia.
ONZENA. EFECTES DE LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI
11.1. El compliment i la resolució del conveni dona lloc a la seva liquidació a fi de
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
11.2. Atès que del conveni es deriven compromisos financers, aquests s’entendran
acomplerts quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues
parts, d’acord amb les regles següents:
a) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per Càritas
Diocesana de Menorca és inferior als fons que aquest hagi rebut per finançar l’esmentada
execució, aquesta haurà de reintegrar l’excés que correspongui.
Si, un cop transcorregut l’esmentat termini no s’ha produït el reintegrament, Càritas
Diocesana de Menorca haurà d’abonar, també en el termini d’un mes comptador des
d’aquest moment, l’interès de demora aplicable al reintegrament que, en tot cas, serà el
que resulti de les disposicions de caràcter general que regulen la despesa pública i
l’activitat econòmico-financera del sector públic.
b) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per Càritas
Diocesana de Menorca és superior als fons que aquesta hagi rebut per finançar
l’esmentada execució, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de Càritas.
11.3. No obstant això, si, quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni,
hi ha actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta dels responsables del
mecanisme de seguiment, vigilància i control previstos en el pacte setè d’aquest conveni,
poden acordar la continuació i acabament de les actuacions en curs que considerin
oportunes, i establir un termini improrrogable per al seu final, un cop transcorregut el qual
se n’ha d’efectuar la liquidació en els termes que estableix l’apartat anterior.
DOTZENA. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i l’aplicació dels pactes d’aquest
conveni les ha de resoldre l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No obstant això,

les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l’execució del conveni,
s’han de dirimir amb caràcter previ en el si de les reunions previstes com a mecanisme de
seguiment, vigilància i control en la clàusula vuitena d’aquest conveni.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l’àmbit
d’aplicació de la normativa de contractes del sector públic.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni de col·laboració, el signen
en la data que s'indica més avall.

C) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS D'ALAIOR, ES CASTELL,
SANT LLUÍS, ES MERCADAL, FERRERIES I ES MIGJORN GRAN, PEL
SUPORT A LA PROGRAMACIÓ LOCAL EN ARTS ESCÈNIQUES PER ALS
ANYS 2019 I 2020 (Exp. 03130-2019-000046).- Per unanimitat i en votació
ordinària, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments d'Alaior, es Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn
Gran per al suport a la programació local en arts escèniques per als anys 2019
i 2020 que es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS D’ALAIOR, ES CASTELL, SANT LLUÍS, ES MERCADAL, FERRERIES
I ES MIGJORN GRAN, PEL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ LOCAL EN ARTS
ESCÈNIQUES PER ALS ANYS 2019 I 2020
REUNITS
D’una part la senyora Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca;
I d’altra part la senyora Misericòrdia Sugrañes Barenys, alcaldessa d’Alaior; el senyor Lluís
Camps Pons, alcalde des Castell; la senyora Montserrat Morlà Subirats, alcaldessa de
Sant Lluís; el senyor Fancesc Xavier Ametller Pons, alcalde des Mercadal; el senyor Josep
Carreres Coll, alcalde de Ferreries; i el senyor Pere Moll Triay, alcalde des Migjorn Gran.
Totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.
ANTECEDENTS
1. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix les competències en cultura com a
pròpies dels consells insulars. L’article 70.18 assigna als consells, entre altres
responsabilitats, el foment i la difusió de la creació i la producció teatrals.
2. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, atribueix als consells insulars les competències en
matèria de cultura que, en el seu moment, l’Estat havia transferit a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. L’article 3 d’aquesta llei determina que els consells insulars han
d’assumir totes les competències que havia assumit la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears en matèria de promoció sociocultural, especialment les derivades del Reial decret
3040/1983, de 5 d’octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat en matèria de
cultura. L’annex 1 d’aquest decret, en el qual es desplega amb detall l’abast d’aquests
serveis i funcions, en l’apartat B.2.b assenyala els següents: «el foment del teatre i la
promoció de companyies i grups teatrals, així com el desenvolupament i la promoció de
tota mena d’activitats teatrals, festivals, certàmens, teatre infantil i juvenil i vocacional, el
suport a la creativitat escènica i la seva difusió, i l’ajuda a entitats teatrals i associacions
d’espectadors».
3. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca va aprovar, el 2 de juliol de 2018, el
Pla de Foment de les Arts Escèniques 2018-2020, un pla d’actuació que, entre altres, té
l’objectiu de coordinar l’acció dels diferents espais escènics públics de l’illa per tal de
millorar la feina de cada un, optimitzar els recursos i canalitzar els seus esforços,
focalitzant-los a una millor difusió de la creació artística i a la seva acció positiva cap als
ciutadans.
4. Fins el moment actual, el Consell Insular de Menorca fa una aportació anual a la
Fundació Teatre Principal de Maó, i una altra a l’Ajuntament de Ciutadella per al Teatre
des Born, però no fa cap aportació especifica per a les arts escèniques a la resta de
municipis de l’illa.
5. L’Ajuntament d’Alaior és titular de l’antiga església de Sant Diego, convertida en espai
de cultura; l’Ajuntament de Sant Lluís és titular de la Sala Albert Camus; l’Ajuntament des
Mercadal és titular de la Sala Multifuncional d’aquest poble, i del Teatre de Fornells; i
l’Ajuntament de Ferreries és titular de l’Auditori d’aquesta localitat;. Tots aquests espais,
amb major o menor regularitat, fan una programació d’arts escèniques, junt amb altres
manifestacions culturals.
6. Els ajuntaments des Migjorn Gran i Es Castell no disposen, el dia d'avui, d’un espai
escènic degudament equipat, però cada any programen teatre al carrer o en espais no
convencionals.
7. L’acció 3.2 de l’esmentat Pla de Foment de les Arts Escèniques del Consell Insular,
preveu el suport econòmic a la programació local, a fi d’igualar les seves oportunitats de
complementar i millorar la seva programació d’arts escèniques, amb una aportació de
3.000€ anuals per als municipis que tenguin espais escènics disponibles i equipats, i
1.500€ anuals per als municipis que no tenguin espais escènics, per tal que puguin
programar teatre de carrer o activitats teatrals que no requereixin un equipament escènic
significatiu.
D’acord amb les competències i interessos concurrents, les parts designades més amunt
manifesten la voluntat de signar aquest conveni d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte del present conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments d’Alaior, Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Ferreries i Es Migjorn Gran, és
articular la col·laboració del Consell amb cadascun d’aquests ajuntaments per a la millora i
l’increment de la programació en arts escèniques en l’àmbit local.

Als efectes d’aquest conveni, s’entenen com arts escèniques els espectacles de teatre,
dansa, òpera, teatre musical, performance, i qualsevol combinació d’aquestes amb la
música, el video-art, el circ, la màgia, el cinema o les arts plàstiques.
Segon. Obligacions del Consell Insular de Menorca
1. El Consell Insular de Menorca es compromet, sempre segons les disponibilitats
pressupostàries, a aportar als ajuntaments signants d’aquest conveni un import de
15.000€ a càrrec de la partida 4-33400-4620000 del pressupost de l’any 2019 i 15.000 € a
càrrec del programa 4-33400 del pressupost de 2020, que es destinaran íntegrament a la
programació d’un o més espectacles d’arts escèniques, d’acord amb els criteris següents:
- Per als municipis titulars d’espais escènics disponibles i equipats, 3.000 € anuals.
- Per als municipis que no tenen un espai escènic degudament equipat, 1.500 € anuals.
Així, doncs, el repartiment dels 30.000 € es realitzarà d’acord amb la següent distribució:
Municipi
Alaior
Es Castell
Sant Lluís
Es Mercadal
Ferreries
Es Migjorn Gran

2019
3.000 €
1.500 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
1.500 €

2020
3.000 €
1.500 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
1.500 €

2. L’aportació del Consell Insular no serà en cap cas superior al 75% del cost total del
conjunt d’activitats programades.
3. El pagament dels imports esmentats es farà efectiu íntegrament a la bestreta, sempre
segons disponibilitats de tresoreria, en els termes que s’assenyalen a continuació:
Titol 1: Els corresponents a l’any 2019, es pagaran abans del 30 de juny de 2019.
Titol 2: Els corresponents a l’any 2020, es pagaran dintre del primer trimestre de l’exercici.
Tot l’anterior, sens perjudici de l’obligació de justificar les activitats realitzades d’acord amb
el que estableixen les clàusules tercera i quarta.
Tercer. Obligacions dels ajuntaments
1. Els ajuntaments signants es comprometen a programar anualment un mínim d’un
espectacle d’arts escèniques en els seus espais escènics, en el cas dels municipis que en
disposen, o de teatre de carrer o en espais no convencionals, en el cas dels municipis que
n’estan mancats.
2. Els ajuntaments escolliran les obres o produccions que vulguin programar al seu
municipi, i presentaran la proposta, a títol informatiu, amb el pressupost global inclòs, al
Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca abans del 31 de maig
de 2019, pel que fa a la primera anualitat, i abans del 31 de gener de 2020, pel que fa a la
segona anualitat.

3. Els ajuntaments hauran d’aportar com a mínim el 25% del cost total de l’activitat o
activitats programades.
4. Totes les activitats que es programin en el marc d’aquest conveni han de tenir algun
tipus de participació menorquina i almenys han de complir un d’aquests requisits:
- Autor/a menorquí/na de l’obra representada.
- Productora, grup, entitat o companyia artística de Menorca.
- Almenys un dels actors/actrius/artistes menorquins (nascuts a Menorca o residents a
l'illa).
5. En tots els casos, els projectes hauran d’estar associats a una empresa productora amb
l’IAE d'arts escèniques, que estigui al corrent dels pagaments a la Seguretat Social i a la
Hisenda Pública, i sense deutes pendents amb el municipi contractant.
Quart. Justificació de les activitats realitzades per part dels ajuntaments
Els ajuntaments beneficiaris de les aportacions esmentades a la clàusula segona d’aquest
conveni es comprometen a justificar les despeses efectuades amb càrrec a l’aportació
econòmica concedida pel Consell Insular de Menorca abans del 15 de febrer de l’any
següent al que s’ha realitzat l’activitat, llevat que hi hagi causes excepcionals que ho
impedeixin i que s’han d’al·legar per escrit abans de finalitzar aquest termini. A al vista de
les causes al·legades, el CIM podrà ampliar aquest termini de justificació.
La documentació acreditativa per justificar les despeses és la següent:
- Compte justificatiu simplificat, previst a l'article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions, integrat per la documentació
següent:
a) Una breu memòria de les actuacions dutes a terme, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació de despeses realitzades amb indicació del creditor i les dades de la factura,
o un altre document justificatiu de la despesa, i en el seu cas, la data de pagament, amb
indicació de les desviacions produïdes respecte del pressupost inicialment presentat.
c) Detall altres ingressos o subvencions que hagin finançat les actuacions, amb indicació
de l'import i de la seva procedència.
Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable
demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de
deu dies hàbils.
Si la despesa justificada supera l’import concedit, la possible desviació pressupostària
anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a
l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà proporcionalment la subvenció
concedida.
El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens
perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o
reglamentària, a altres organismes o institucions.

Cinquè. Revocació i reintegrament de les aportacions i conseqüències aplicables en
el cas d’incompliment de les obligacions assumides
S’aplicarà la normativa vigent en matèria de subvencions pel que fa a la revocació i el
reintegrament de les aportacions fixades en aquest conveni en cas d’incompliment total o
parcial dels objectius o de l’activitat que fonamenta l’aportació del CIM, la manca de
justificació total o parcial de l’aportació concedida i resta d’incompliments previstos en la
normativa esmentada.
En cas d’incompliment lleu de les obligacions assumides per alguna de les parts
s’intentarà resoldre directament entre les administracions afectades. En cas de no
solucionar-se per aquesta via s’haurà de convocar la comissió mixta perquè resolgui la
qüestió que ha motivat el conflicte.
Si es tracta d’un incompliment greu s’aplicarà el previst a l’apartat c) del pacte vuitè.
Si l’incompliment suposa un perjudici econòmic per a alguna de les parts, l’administració
que ha incomplert el seu compromís estarà obligada a assumir íntegrament l’import
corresponent.
Sisè. Règim de modificació del conveni
La modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts.
Setè. Comissió mixta de seguiment, vigilància i control
Es constitueix una comissió mixta de seguiment, vigilància i control que estarà formada
per:
1. Dos representants designats pel Consell Insular de Menorca
2. Un representant designat per cada un dels ajuntaments
La comissió s’ha de reunir sempre que ho sol·liciti per escrit una de les parts. En la
constitució de la comissió es designaran les persones que duran a terme les funcions de
presidència i secretaria.
El règim de funcionament i adopció d’acords serà l’establert en la Llei 40/2015, de 2
d’octubre, per al funcionament dels òrgans col·legiats.
Vuitè. Causes de resolució i denúncia
Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o perquè s'incorri en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència sense que se n'hagi acordat la pròrroga.
b) L'acord unànime de totes les parts.
c) L'incompliment greu de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si, un
cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que
el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
el conveni s’entén resolt.
d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
f) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral del
conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una antelació
mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el
desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.
Novè. Efectes de la resolució del conveni
1. El compliment i la resolució del conveni dona lloc a la seva liquidació a fi de determinar
les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
2. Donat que en aquest conveni es deriven compromisos financers, s’entendran
acomplerts quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes les
parts, d’acord amb les seves competències respectives, tenint en compte les regles
següents:
a) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per alguna de les
parts és inferior als fons que aquesta hagi rebut de la resta de parts del conveni per
finançar l’execució esmentada, aquella ha de reintegrar a aquestes l’excés que
correspongui a cada una, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi aprovat la
liquidació.
Si, un cop transcorregut el termini màxim d’un mes esmentat en el paràgraf anterior, no
s’ha produït el reintegrament, s’ha d’abonar a les parts esmentades, també en el termini
d’un mes comptador d’aquest moment, l’interès de demora aplicable al reintegrament
esmentat, que en tot cas és el que resulti de les disposicions de caràcter general
reguladores de la despesa pública i de l’activitat economicofinancera del sector públic.
b) Si és superior, la resta de parts del conveni, en el termini d’un mes des de l’aprovació
de la liquidació, han d’abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a
cadascuna, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna s’hagi compromès a
aportar en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni tenen dret a exigir a la resta
cap quantia que superi els límits màxims esmentats.
3. No obstant això, si quan hi concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni hi
ha actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment,
vigilància i control del conveni poden acordar la continuació i l'acabament de les
actuacions en curs que considerin oportunes, i establir un termini improrrogable per al seu
final, un cop transcorregut el qual se n’ha d’efectuar la liquidació en els termes que
estableix l’apartat anterior.

Desè. Règim jurídic aplicable amb caràcter supletori
En tot allò que no preveu aquest conveni regeixen les disposicions que siguin aplicables al
Consell de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les
normes següents:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de
desembre de 2006)
- Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic
Onzè. Qüestions litigioses i jurisdicció competent
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació dels pactes d'aquest
conveni les ha de resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No obstant això,
les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del conveni
s'han de dirimir amb caràcter previ en el si de la comissió mixta de seguiment prevista en
aquest conveni.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit
d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.
Dotzè. Vigència
El conveni té efectes a partir de la data de la seva signatura, i acaba una vegada
acomplertes les obligacions contretes per les parts.

D) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA, L'AJUNTAMENT DE MAÓ I CREU ROJA PER A
L'EXECUCIÓ D'ACCIONS FORMATIVES (Exp. 1926-2019-000003).- Per
unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca,
l’Ajuntament de Maó i Creu Roja per executar accions formatives, que es
transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA,
L’AJUNTAMENT DE MAÓ I CREU ROJA PER EXECUTAR ACCIONS FORMATIVES
Parts
D’una part la senyora Conxa Juanola Pons, batlessa-presidenta de l’Ajuntament de Maó,
en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
que regula les bases de règim local;
De l’altra par la senyora Susana Irene Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de
Menorca, en virtut de l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 7 de juliol de 2017,
en exercici de les facultats que li atribueix l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;

I d'altra part el senyor Arturo Bagur Mercadal, president del Comitè Local de la Creu Roja
Espanyola a Maó, i el senyor Bartomeu Pons Huguet, vicepresident del Comitè Autonòmic
de la Creu Roja Espanyola, que actuen en nom i representació de l’esmentada entitat;
Totes les parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.
Antecedents
Creu Roja Espanyola, reconeguda legalment com una institució de caràcter voluntari i
d’interès públic, està configurada com a auxiliar i col·laboradora de les administracions
públiques en les activitats humanitàries i socials que es desenvolupen dins la nostra
comunitat.
En els estatuts de Creu Roja Espanyola figura la seva finalitat d’atenció a les persones i
col·lectius vulnerables, prevenció de situacions de risc, promoció i col·laboració en accions
de solidaritat, i benestar social en general. Creu Roja pot aportar prestacions assistencials
i socials dirigides especialment a col·lectius i persones vulnerables i/o en situació de risc.
El Consell Insular de Menorca té com a objectiu, entre d’altres, l’impuls de la formació per
a l’ocupació segons els certificats de professionalitat i les especialitats formatives
mitjançant projectes propis o convenis amb altres administracions i/o entitats socials per
tal de millorar la qualificació de les persones treballadores ocupades i desocupades
proporcionant els coneixements i les pràctiques adequades a les competències
professionals requerides en el mercat de treball i a les necessitats de les empreses.
L’Ajuntament de Maó --amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
(SOIB), organisme autònom adscrit a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del
Govern de les Illes Balears, de l’Escola Balear d’Administracions Públiques (EBAP), de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i d’altres entitats i institucions-realitza accions i projectes de formació ocupacional destinades a diversos sectors de la
població.
Creu Roja i l’Ajuntament de Maó signen anualment un conveni de col·laboració mitjançant
el qual Creu Roja facilita al personal tècnic del Poliesportiu formació relacionada amb el
reciclatge de primers auxilis, oxigenoteràpia i desfibril·lador semiautomàtic (DESA),
organitza un curs de DESA destinat a col·lectius usuaris del Poliesportiu i incorpora fins a
dues persones treballadores del Poliesportiu als cursos de socorrisme i salvament aquàtic
que organitza. L’Ajuntament de Maó cedeix a Creu Roja l’ús de la piscina i un aula del
Poliesportiu, per realitzar-hi els cursos de formació.
L’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i Creu Roja tenen interès a
formalitzar un conveni marc de col·laboració, amb la finalitat d’acreditar, programar i
executar accions formatives relacionades amb els certificats de professionalitat de:
Socorrisme en espais aquàtics naturals (AGFDP0209), Transport sanitari (SANT0208) i el
mòdul formatiu MF0272_2 Primers Auxilis, d’acord amb la normativa reguladora de les
especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat inclosos dins el Catàleg
d’especialitats formatives.
L’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i Creu Roja consideren necessari
formar professionalment aquelles persones que actuïn en l’àmbit de la intervenció
sanitària, tant en l’atenció personal com en grans concentracions humanes, amb motiu de

l’organització d’actes oficials o activitats lúdiques (festes patronals, concerts, activitats i
proves esportives, entre d’altres).
L’Ajuntament de Maó disposa d’un centre de formació professional per a l’ocupació,
acreditat en la modalitat presencial: l’edifici Casa de ses Aigües (amb número de cens
07-26861), que és centre col·laborador del SOIB.
Com a resultat d’aquests antecedents, establim el present conveni de col·laboració
d’acord amb els següents
Pactes
Primer. El present conveni estableix els termes i condicions de col·laboració entre
l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i Creu Roja de cara a organitzar i
programar la realització d’accions formatives en l’àmbit del socorrisme en espais aquàtics
naturals, el transport sanitari i els primers auxilis.
Segon. L’Ajuntament de Maó, com a centre de formació que impartirà les accions
formatives no finançades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (articles 12.2 i 20 del
Reial decret 34/2008), complirà les obligacions establertes, amb caràcter general, en el
Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat,
i la resta de normativa d’aplicació, sense perjudici de les que pugui establir el SOIB.
Tercer. L’Ajuntament de Maó i Creu Roja acordaran, abans de l’execució de les accions
formatives, el contingut de tots els documents del projecte formatiu, relatius a:
a) Les dates d’inici i finalització de cada acció formativa. Les activitats formatives
(programació) que hagi aprovat el SOIB s’han d’iniciar en un termini de sis mesos a partir
de l’endemà de la notificació de la resolució d’autorització. El termini màxim d’execució
serà l’indicat a la resolució.
b) Difusió pública de les actuacions: L’Ajuntament de Maó i Creu Roja en faran la difusió,
així com la captació i inscripció de l’alumnat. El SOIB comprovarà el compliment dels
requisits, per part de l’alumnat, i el centre impartidor farà la selecció definitiva de l’alumnat.
c) Oferta de formació.Planificació didàctica.
d) Programació didàctica.
e) Avaluació de les accions formatives: Una planificació del procés d’avaluació, amb
indicació de les dates de realització de les proves finals, quan sigui procedent, dels
instruments que s’utilitzaran, dels espais destinats a les proves i de la durada d’aquestes.
S’acordarà l’avaluació del mòdul formatiu dels certificats de professionalitat i la planificació
de l’avaluació de l’aprenentatge.
f) Assegurança: L’Ajuntament de Maó es farà càrrec de la contractació de la pòlissa
d’assegurança d’accidents de l’alumnat participant, durant el període d’execució de
l’especialitat formativa.
g) Sol·licitud d’acreditació de formador/a: L’Ajuntament de Maó realitzarà el tràmit de
l’acreditació requerida per a formador/a i tutor/a-formador/a que intervenguin en les
accions formatives.
h) Declaració responsable del compliment de requisits per poder treballar amb menors
d’edat: L’Ajuntament de Maó, abans d’iniciar l’especialitat formativa, lliurarà al SOIB la
declaració responsable i complirà el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996,
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en el cas d’alumnat menor d’edat.

i) Requisits d’accés a l’acció formativa: L’Ajuntament de Maó i Creu Roja recolliran la
documentació de l’alumnat interessat, en compliment dels requisits d’accés a l’acció
formativa, i l’Ajuntament de Maó remetrà al SOIB els fulls de demanda de la primera
inscripció de l’alumnat, amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits,
per a la preselecció i validació corresponents.
j) L’Ajuntament de Maó sol·licitarà la validació abans d’iniciar l’acció formativa; entre
l’Ajuntament de Maó i Creu Roja es durà a terme la selecció final, d’entre les persones
preseleccionades i validades.
k) L’Ajuntament de Maó i Creu Roja posaran en comú la relació d’alumnat participant, amb
indicació de qui realitzarà els mòduls de formació pràctica en centres de treball (detallant
empreses i dates de realització), així com de l’alumnat que es troba exempt d’aquesta
realització.
l) La substitució de les baixes que es puguin produir durant l’execució de les accions
formatives.
Aquestes seran comunicades a l’administració competent.
m) L’arxiu electrònic del SOIB, anomenat Taula de Seguiment, establirà la comunicació
entre SOIB i l’Ajuntament de Maó en relació a les persones participants a l’acció formativa.
n) El contingut de tots els documents del projecte formatiu relatius a l’execució i
acabament de les accions formatives serà gestionat per l’Ajuntament de Maó.
Quart. L’Ajuntament de Maó i Creu Roja programaran conjuntament el calendari
d’execució del certificat de professionalitat de transport sanitari, amb la finalitat de facilitar
la inscripció i assistència de les persones voluntàries de Creu Roja que ja participen en
dispositius sanitaris amb motiu de l’organització d’esdeveniments culturals, socials i
esportius. El curs s’iniciarà durant l’any 2019.
Cinquè. L’Ajuntament de Maó executarà totes les gestions de contractació del personal
docent i d’adquisició del material pedagògic per impartir el curs.
Sisè. L’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i Creu Roja finançaran les
despeses del personal docent i de material destinades a l’execució del certificat de
professionalitat SANT0208 Transport Sanitari.
Setè. L’Ajuntament de Maó aportarà fins a un màxim de deu mil euros (10.000 €) i aniran
al seu càrrec les despeses de manteniment de les aules (neteja, climatització, telefonia,
equips informàtics, material d’oficina).
Vuitè. Creu Roja Espanyola aportarà el material fungible.
Novè. El Departament d’Ocupació, Projecció econòmica, Joventut i Esports aportarà a
l’Ajuntament de Maó fins a un màxim de vint mil euros (20.000€) de la partida
5.24100.4890000 del Pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019.
Aquesta aportació és compatible amb la concessió d’altres ajuts pel mateix concepte a
l’Ajuntament de Maó per part d’altres entitats, sense perjudici de l’obligació de l’ajuntament
beneficiari de comunicar-ho al Consell Insular de Menorca. En cap cas l’import de les
aportacions i els ajuts rebuts pot superar el cost de l’activitat subvencionada.
Desè. El Consell Insular de Menorca abonarà aquesta subvenció de la següent manera:

1) El 80%, és a dir, 16.000€, una vegada s’hagi signat el conveni.
2) Es tramitarà el pagament del 20% restant, 4.000€, després que l’ajuntament presenti la
justificació.
La justificació de l’ajut s’haurà de presentar en el termini de tres mesos comptadors des de
la data de finalització i, en qualsevol cas, abans de 30 d’abril de 2020 de l’acció formativa
mitjançant la presentació de la documentació justificativa següent:
a) Certificat emès per la Intervenció de l’Ajuntament de Maó que acrediti la despesa
assumida per l’Ajuntament durant l’any 2019 i que aquesta s’ha destinat a pagar les
despeses de personal docent i de material destinades a l’execució del certificat de
professionalitat SANT0208 Transport Sanitari objecte d’aquest conveni.
b) Memòria tècnica justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació del desenvolupament de l’acció formativa.
El Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del CIM podrà
requerir els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable
sobre l’adequada aplicació de la subvenció. Amb aquesta finalitat es podrà exigir la
remissió dels justificants de despesa que se seleccionin.
Si la documentació presentada fos incompleta o incorrecta, el servei responsable
demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de
deu dies hàbils.
Si la despesa justificada supera l’import concedit, la possible desviació pressupostària
anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, pel contrari, la despesa justificada és inferior
a l’import subvencionat, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.
El Consell Insular de Menorca pot inspeccionar l'activitat subvencionada, sens perjudici de
les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres
organismes o institucions.
Així mateix, les parts signants es comprometen a constituir una comissió de seguiment,
formada per dos representants de cada una d’aquestes institucions, què es reunirà
sempre que ho demani una de les parts i què s’encarregarà de la seva interpretació i de la
resolució de les possibles discrepàncies que es puguin derivar del mateix.
Onzè. El beneficiari d’aquest conveni ha d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions
tributàries amb el Consell Insular de Menorca.
L'Ajuntament de Maó autoritza el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment
de les obligacions tributàries estatals i de la Seguretat Social.
Respecte a les obligacions amb el Consell Insular de Menorca, el seu compliment es
comprovarà d'ofici.
L'Ajuntament ha de signar també els documents següents:

a) Declaració responsable (annex II) en la qual indiqui que no està sotmès a cap de les
circumstàncies que es recullen en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE 276, de 18-11-2003), i en l’article 10 del
Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions (BOIB núm. 196, de 31-12-2005), que determinen la impossibilitat d’obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques regulades en
l’esmentada llei.
b) Declaració responsable d'altres ajuts rebuts (annex III).
Dotzè. Pel que fa als compromisos assumits per part del Consell Insular de Menorca, es
nomena el senyor Fernando Pons Juanico, AODL del Departament d’Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, com a instructor d’aquest
expedient.
Tretzè. El present conveni serà efectiu a partir del dia que se signi i tindrà vigència fins
que s’hagin complert totes les obligacions establertes en el conveni. No es preveu en cap
cas la possibilitat de prorrogar aquest conveni.
Si, durant la vigència del conveni, les parts estan interessades a programar i realitzar
altres accions formatives, s’annexarà i aprovarà una addenda on constin les aportacions
econòmiques de cada entitat.
Qualsevol modificació que es vulgui portar a terme sobre el seu contingut haurà de seguir
la mateixa tramitació que la legislació vigent estableix per a la seva aprovació.
Catorzè. Aquest conveni es rescindirà, amb audiència prèvia de les parts, per les causes
següents:
a) El mutu acord entre les parts, que s’haurà de documentar per escrit.
b) L’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del
conveni.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte d’aquest
conveni.
d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral
del conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una
antelació mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el
desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.
Quinzè. L’Ajuntament de Maó assumeix, així mateix, els compromisos següents:
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca
i la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.
b) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat.
c) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que
alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular
si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar
l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular per fer qualsevol modificació substancial

del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de
formular immediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i han
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.
Setzè. Pel que fa a la revocació i el reintegrament de les subvencions, s’ha d’aplicar el
que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de
normativa que hi sigui aplicable. En cas d’incompliment, s’ha de reintegrar la quantia
rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de
l’incompliment. Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ de l’instructor i s’ha de
notificar al beneficiari. Les causes de reintegrament i el procediment per a la seva
exigència s'han de regir pel que estableix l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
S’ha de valorar, en tot cas, el grau d’incompliment, si aquest s'ha produït a causa
d’actuacions doloses o negligents i si hi ha hagut bona o mala fe. La gradació del
reintegrament serà major quan l’incompliment sigui total o molt alt i hi hagin incorregut
causes doloses i mala fe, i en canvi serà menor si el grau de compliment del projecte
subvencionat és parcial i quan hagi estat causat per actuacions negligents i amb bona fe.
En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de
concessió, s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en
l’article 25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions, i en la resta de disposicions aplicables.
Si l'Ajuntament ha complert de forma significativa les seves obligacions i, si de la
documentació presentada, es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s'han
aconseguit les finalitats de l'ajut, es revocarà parcialment de l'ajut i, consegüentment,
perdrà el dret de cobrament parcial de l'ajut, d'acord amb l'aplicació del criteri de gradació
següent:
a) En cas que s'hagi executat totalment el projecte, però la documentació justificativa de la
despesa subvencionable del pressupost presenti deficiències perquè és inadequada,
perquè no s'ajusta als requisits de les bases o per no haver-se executat la totalitat del
pressupost inicial subvencionable, l'import de revocació parcial de l'ajut ha de coincidir
amb l'import de l'ajuda no justificada o justificada incorrectament.
b) En el cas que el beneficiari no justifiqui en termini l'import de la concessió atorgada, es
minorarà la subvenció correctament justificada amb un 1% per cada dia de retard.
En el cas que s’hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de
reintegrar les quantitats rebudes més l’interès de demora comptador des que el pagament
es va fer efectiu.
L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions
que si escau siguin exigibles.
Dissetè. L'incompliment i la rescissió del conveni donaran lloc a la seva liquidació a fi de
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
En el supòsit de convenis dels quals derivin compromisos financers, s'entenen acomplerts
quan el seu objecte s'hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes dues parts,
d'acord amb les seves competències respectives, tenint en compte les regles següents:

a) Si de la liquidació resulta que l'import de les actuacions executades per alguna de les
parts és inferior als fons que aquesta hagi rebut de la resta de parts del conveni per
finançar l'execució esmentada, aquella ha de reintegrar a aquestes l'excés que
correspongui a cada una, en el termini màxim d'un mes des que s'hagi aprovat la
liquidació.
Si, un cop transcorregut el termini màxim d'un mes esmentat en el paràgraf anterior, no
s'ha produït el reintegrament, s'ha d'abonar a les parts esmentades, també en el termini
d'un mes comptador d'aquest moment, l'interès de demora aplicable al reintegrament
esmentat, que en tot cas és el que resulti de les disposicions de caràcter general
reguladores de la despesa pública i de l'activitat economicofinancera del sector públic.
b) Si és superior, la resta de parts del conveni, en el termini d'un mes des de l'aprovació
de la liquidació, han d'abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a
cadascuna, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna s'hagi compromès a
aportar en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni tenen dret a exigir a la resta
cap quantia que superi els límits màxims esmentats.
No obstant això, si quan hi concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni hi ha
actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment,
vigilància i control del conveni o, si no n'hi ha, del responsable del mecanisme a què fa
referència la lletra f de l'article 49, poden acordar la continuació i l'acabament de les
actuacions en curs que considerin oportunes, i establir un termini improrrogable per al seu
final, un cop transcorregut el qual se n'ha d'efectuar la liquidació en els termes que
estableix l'apartat anterior.
Divuitè. En tot el que no preveu expressament aquest conveni regeixen les disposicions
que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions,
especialment les contingudes en les normes següents:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
subvencions de la comunitat autònoma de es Illes Balears
Així mateix, s’aplicarà la regulació continguda a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, en relació amb els convenis administratius.
Dinovè. Es fa constar expressament el caràcter administratiu d’aquest conveni i la
competència dels jutjats i tribunals contenciosos administratius per conèixer de totes les
controvèrsies que es puguin generar amb motiu del seu compliment.
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signam als llocs i en les
dates de les signatures electròniques que consten en aquest document.

E) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT
D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS, EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I
TECNOLOGIA PER LA COL·LABORACIÓ EN L'EMPRENEDORIA I ELS
SERVEIS
EMPRESARIALS
A
L'ILLA
DE
MENORCA
(Exp.

03130-2019-000053).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i la Fundació
Balear d'Innnovació i Tecnologia per la col·laboració en l'emprenedoria i els
serveis empresarials a l'illa de Menorca que es transcriu més avall.
Segon.- Notificar aquest acord a les entitats interessades.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL
DE LES ILLES BALEARES, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I LA FUNDACIÓ
BALEARS D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA PER A LA COL·LABORACIÓ EN
L’EMPRENEDORIA I SERVEIS EMPRESARIALS A L’ILLA DE MENORCA
PARTS
Iago Negueruela i Vázquez, president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears (d'ara endavant IDI), amb CIF Q-5755018-H i amb domicili a afectes d'aquest
document a Plaça Són Castelló, 1 – 07009 Palma. Intervé en nom i representació de l’IDI
en virtut del que disposa l'article 14 a) del Decret 69/2016 (BOIB núm. 149, de 26 de
novembre) pel qual se modifica el Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aprova els
nous Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears (BOIB núm. 43, de 24 de març de 2012).
Susana Irene Mora Humbert, Presidenta del Consell de Menorca, amb CIF S0733002J, i
domicili a efectes d’aquest document a la plaça de la Biosfera, 5, CP 07703, de Maó.
Intervé en nom i representació del Consell de Menorca, de conformitat amb l’acord plenari
de dia 7 de juliol de 2017.
Gabriel Frontera Borrueco, Gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (d’ara
endavant Fundació BIT), en l’exercici de les facultats que li atribueix l’acord del Patronat
de data 21 d’agost de 2015, elevat a públic davant el notari de Palma Dª Maria del Mar
Urbano Rodríguez, dia 8 de setembre de 2015, Protocol 292.
ANTECEDENTS
1. L’IDI té, entre altres funcions, coordinar i impulsar la implantació d’actuacions en
matèria de promoció de l’emprenedoria.
L'IDI te l’encomana de desenvolupar tant el pla d’autoocupació de les Illes Balears, com el
Pla Industrial de les Illes Balears, tal i com estableix la Llei 4/2017, de 12 de juliol,
d’Indústria de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 20 de juliol del 2017).
A més, concretament a l’illa de Menorca, l’IDI gestiona el Recinte Firal de Maó, on
mitjançant acord amb el Consell Insular de Menorca, s’ofereix orientació als emprenedors i
es duen a terme formacions en matèria de serveis empresarials.
Atès que l’estructura a l’illa de Menorca respecte al suport a emprenedors està àmpliament
coberta per les diferents institucions, el Servei d’Orientació de l’IDI no comptarà amb un

representant a Menorca, sinó que participarà mitjançant aquest conveni en els
esdeveniments i actuacions previstes en el mateix.
2. El Consell Insular de Menorca, a través del seu servei d'orientació per a l’autoocupació,
fomenta l’impuls i promoció de l’activitat econòmica com a element clau de
desenvolupament local, assessorant, tutoritzant i fent acompanyament de les persones
emprenedores interessades en la posada en funcionament d’una idea de negoci.
3. La Fundació Bit (Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia) és un organisme sense
ànim de lucre, adscrit a Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, que
té l’objectiu d’executar les estratègies d’R+D+I del Govern de les Illes Balears, mitjançant
el foment de les noves tecnologies i de l’esperit emprenedor de base tecnològica.
Té entre les seves finalitats, la planificació, coordinació, execució i optimització de les
estratègies i polítiques públiques d'innovació i desenvolupament tecnològic de les Illes
Balears, des de la generació del coneixement fins al foment de la competitivitat
empresarial, en col·laboració amb la Direcció General competent en matèria d'Innovació
Tecnològica. A Menorca té com a seu el CentreBit Menorca, des d’on canalitza les seves
actuacions.
La Fundació Bit desenvolupa el Programa #EMPRENBIT, dissenyat amb l'objectiu
d'afavorir la creació d'empreses innovadores a les Illes Balears mitjançant l'oferta de
serveis i infraestructures específiques per al suport a emprenedors amb idees i/o models
de negoci basats en el coneixement i la tecnologia. El programa ofereix serveis de suport
en la definició i validació de models de negoci innovadors en un entorn privilegiat per
l'allotjament de "start ups" com és el Parc Bit (Palma) i el Centre Bit Menorca (Alaior).
Per millorar l'eficiència en la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i
contribuir a la realització d'accions d'interès general per a l'activitat econòmica i industrial
de les Illes Balears, optimitzant recursos, les parts estimen convenient instrumentalitzar la
seva col·laboració en el desenvolupament de l’emprenedoria a l’illa de Menorca.
Per tot l'exposat, les parts acorden subscriure el present conveni, amb els següents
PACTES
PRIMER. Les parts han considerat d’interès iniciar una col·laboració en l’àmbit del servei,
atenció i assessorament a emprenedors i empreses.
En concret les parts es comprometen a:
- Confeccionar un calendari comú d'actuacions formatives, ponències i esdeveniments
diversos.
- Crear un mapa de recursos i serveis públics d’empresa i emprenedoria de Menorca.
- Crear un protocol d’actuació davant les consultes d’usuaris per poder oferir el màxim
d’informació possible i derivar-los a l’òrgan competent.
- Organitzar una jornada anual entorn a l’empresa i l’emprenedoria.
- Compartir espais de forma gratuïta per dur a terme aquests projectes.
- Organitzar trobades trimestrals dels responsables tècnics de l’IDI, tècnics del Consell de
Menorca, de la Fundació BIT

- Fer difusió de les activitats programades i posades en comú amb els mitjans de
comunicació de cada entitat.
- Crear un registre d’indicadors, que doni informació sobre el número d’usuaris atesos,
número de projectes nous creats i número d’assistents a jornades
SEGON. Addicionalment a la participació en les actuacions de caire general, l’IDI, la
Fundació Bit i el Consell Insular de Menorca estableixen individualment una col·laboració
específica, adequada a la seva activitat i la seva relació amb l’IDI.
IDI:
- Oferir la plataforma iemprèn per aglutinar les actuacions relacionades amb
l’emprenedoria que es realitzin a Menorca
- Realitzar dues jornades de Fer empresa, jornades de metodologia específica dirigida a la
creació de sinèrgies entre emprenedors per trobar col·laboradors i enriquir els projectes
empresarials
- Realitzar presentacions relacionades amb les línies de subvencions tant del Pla
d’autoocupació, amb la línia de subvencions a autònoms, com del Pla d’indústria, amb les
línies de Digitalització o qualsevol que esdevinguin en el recorregut d’ambdós plans.
- Impulsar el programa d’Impuls de les capacitats emprenedores ICAPE, a través de
jornades de presentacions i la realització del Mercat d’emprenedors en col·laboració amb
l’ajuntament que participi.
- Oferir assessorament, en col·laboració amb la Fundació Bit, a tots els projectes de caire
industrial de base tecnològica que sol·licitin entrar al CentreBit.
Fundació Bit:
- Crear dins de les seves instal·lacions del CentreBit Menorca (soterrani) un espai destinat
al desenvolupament de projectes empresarials de base tecnològica de caire industrial, així
com un FAB-LAB amb capacitat de desenvolupar actuacions formatives i de foment de la
innovació.
- Acollir al CentreBit Menorca tots els esdeveniments relacionats amb noves tecnologies
que les altres entitats signants d’aquest conveni vulguin desenvolupar.
Consell Insular de Menorca:
- Realitzar i col·laborar amb l’IDI en les actuacions d’informació i orientació per a analitzar i
valorar un projecte empresarial, que s’hagin de dur a terme a Menorca emmarcades dins
el Pla d’Autoocupació i Foment de l’Emprenedoria de les Illes Balears. Concretament:
- Fomentar la cultura emprenedora mitjançant programes com ICAPE i l'organització de
formacions dirigides a emprenedors i empreses.
- Actuar com a punt d’informació a Menorca del portal de recursos per emprenedors
iempren.

- Captar i orientar inicialment les persones interessades en l’autoocupació, mitjançant la
integració del CIM dins la xarxa de captació i orientació inicial en l’autoocupació.
- Assessor i orientar els projectes de negoci, mitjançant:
- L'elaboració d’una diagnosi inicial de la idea de negoci.
- Acompanyar de forma personalitzada la maduració de la idea de negoci i orientar la
posada en funcionament del negoci.
- Assessorar tècnicament l’elaboració del pla d’empresa.
- Informar sobre la normativa específica sectorial per a la creació d'empreses en diferents
sectors d’activitat, així com dels requisits i tràmits exigits.
- Realitzar els tràmits de creació i alta de l'activitat actuant com a punt PAE integrat a la
xarxa CIRCE.
- Orientació empresarial de suport en matèria fiscal, laboral i jurídica.
- Informar sobre les ajudes per a l’emprenedoria, així com dels premis i concursos dirigits
a emprenedors.
- Donar suport en la recerca de finançament: microcrèdits, avals financers, informació
sobre altres línies de finançament local, nacional i europeu i inversió privada a través de
plataformes col·laboratives i col·lectives.
TERCER. Aquest conveni no té efectes econòmics.
QUART. A l'efecte del seguiment i la interpretació de les accions a executar assenyalades
en les clàusules anteriors, el present Conveni es regirà per una Comissió Tècnica
integrada per un tècnic de l’IDI, la delegada territorial de la Fundació Bit a l’illa de Menorca
i un tècnic de l’àrea d’ocupació del Consell Insular de Menorca, que tindrà les funcions
següents:
- Fer el seguiment de les actuacions del Conveni i proposar, si escau, les variacions que
es considerin necessàries.
- Garantir la comunicació fluïda i l'intercanvi d'informació entre les parts.
- Elaborar una memòria anual de les actuacions que s’hagin dut a terme durant l’any.
- Interpretar, en cas de dubte, les normes i previsions d'aquest Conveni i resoldre els
conflictes que puguin sorgir.
CINQUÈ. Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys comptadors des de la data de
signatura.
No obstant això, en qualsevol moment abans de l’acabament de la durada prevista en el
paràgraf anterior, les parts poden acordar la pròrroga d'aquest conveni per un període
addicional màxim de quatre anys o la seva extinció.
SISÈ. Aquest conveni es rescindirà, amb audiència prèvia de les parts, per les causes
següents:

a) El mutu acord entre les parts, que s’haurà de documentar per escrit.
b) L’incompliment greu i manifest de les obligacions d’una de les parts signants del
conveni.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
SETÈ. A falta de regulació expressa, la modificació del contingut del conveni requerirà
acord unànime de les parts.
VUITÈ. A partir de la signatura del conveni es constituirà una comissió mixta de
seguiment, vigilància i control amb representants designats pels subjectes signants en
règim de paritat. La comissió esmentada s'ha de responsabilitzar del seguiment, vigilància
i control de les accions derivades del conveni.
La comissió mixta de seguiment s'ha de reunir sempre que ho sol·liciti per escrit una de
les parts. En la constitució de la comissió es designarà les persones que duran a terme les
funcions de presidència i secretaria, que poden tenir un caràcter rotatori.
El règim de funcionament i adopció d'acords és l'establert en la Llei 40/2015, de 2
d'octubre, per al funcionament dels òrgans col·legiats.
NOVÈ. Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en
constitueixen l'objecte o perquè s'incorri en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència sense que se n'hagi acordat la pròrroga.
b) L'acord unànime de totes les parts.
c) L'incompliment greu de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si, un
cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que
el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la
indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.
d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
f) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral del
conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una antelació
mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el
desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.
DESÈ. Es fa constar expressament el caràcter administratiu d’aquest conveni i la
competència dels jutjats i tribunals contenciosos administratius per conèixer de totes les

controvèrsies que es puguin generar amb motiu del seu compliment.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signem en tres exemplars
en el lloc i en la data indicats més avall.
Palma, (data que resulti) de 2019.

F) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I EL CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA
PER LA REALIZACIÓ DEL TREBALL EFECTIU DELS ALUMNES
TREBALLADORS DEL PROJECTE MIXT D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
«MONTEFÍ» ADREÇAT A PERSONES DE 30 ANYS O MÉS (Exp.
03130-2019-000063).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta el següent
acord:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el
Consorci Sociosanitari de Menorca per la realització del treball efectiu dels
alumnes treballadors del projecte mixt d’ocupació i formació «Montefí» adreçat
a persones de 30 anys o més .
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I EL
CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA PER LA REALITZACIÓ DEL TREBALL
EFECTIU DELS/LES ALUMNES TREBALLADORS/ES DEL PROJECTE MIXT
D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ «MONTEFÍ» ADREÇAT A PERSONES DE 30 ANYS O MÉS
Parts
D’una part la senyora Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca,
per acord del Ple del Consell Insular de Menorca reunit en sessió extraordinària de 4 de
juliol de 2015, en virtut de les atribucions que li confereixen l’art. 9.2 q de la Llei 8/2000, de
27 d’octubre, de consells insulars, i els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que
regula les bases de règim local.
I d’altra part la senyora Maria Cabrisas Pons, presidenta del Consorci Sociosanitari de
Menorca, per Decret de Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 132/2017, de 10
de juliol, que actua d’acord amb l’article 14.1 dels Estatuts, així com la resta de normativa
concordant que determina les competències de la presidència del Consorci.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. El Consell Insular de Menorca va presentar una sol·licitud de subvenció per dur a terme
el projecte mixt d'ocupació i formació denominat “Montefí”, adreçat a persones
desocupades de 30 anys o més, en el marc de la convocatòria de subvencions del SOIB
per a 2018, PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ, finançada amb fons de la
LXIV Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals (SOIB Programes Mixts per
a majors de 30 anys), aprovada mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i

Indústria i president del SOIB de 26 de setembre de 2018 (BOIB núm. 120, de 29 de
setembre de 2018).
2. El SOIB ha concedit al Consell Insular de Menorca la subvenció sol·licitada per dur a
terme l’esmentat projecte, mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i
Indústria i president del SOIB de 3 de desembre de 2018.
3. Aquest projecte s’ha de dur a terme del 27 de març al 26 de desembre de 2019 i preveu
que el Consell Insular de Menorca imparteixi el certificat de professionalitat d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials” (SSCS0208), l’especialitat
formativa Anglès A2 i diversos mòduls de formació complementària (en total, 610 h de
formació), de manera simultània a la realització de 650 h de treball efectiu per part de
l’alumnat a diversos centres d’atenció sociosanitària, entre els quals hi ha el Centre
Sociosanitari de Santa Rita
4. El Consorci Sociosanitari de Menorca és la institució encarregada de gestionar el
Centre Sociosanitari de Santa Rita, que té per objecte assistir, acollir, mantenir i oferir
tractament facultatiu a les persones depenents i ancianes de Menorca.
5. El projecte estableix que el treball efectiu que desenvoluparà l’alumnat-treballador,
vinculat a la formació del certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials (SSCS0208), té com a objectius d’interès general i
social:

Conèixer els procediments d'acollida i recepció.

Millorar i mantenir l'autonomia de les persones usuàries de la institució.

Incrementar els hàbits saludables entre les persones usuàries.

Mantenir les persones usuàries en condicions adequades d'higiene personal i
alimentació.

Conèixer i participar en el pla de cures de les persones usuàries.

Familiaritzar-se amb la intervenció sanitària dirigida a persones dependents
6. El projecte estableix les actuacions següents dels/les alumnes-treballadors/res, com a
treball efectiu a desenvolupar, sempre vinculades a la formació del certificat de
professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
(SSCS0208) i als objectius d’interès general i social esmentats en el punt anterior:

Participar en els processos d'acollida i recepció, donant suport al servei i fomentant
el procés d’adaptació.

Planificar, en col·laboració amb el centre, tallers i activitats que fomentin
l'autonomia i incrementin el benestar psicosocial.

Acompanyar en les intervencions dirigides a cobrir necessitats de la vida diària
dels usuaris/àries, potenciant la millora i el manteniment de l’autonomia.

Acompanyar els usuaris en les seves necessitats psicosocials de comunicació,
autodeterminació, relació i afecte.

Col·laborar en l'animació i dinamització de la vida diària a la institució

Col·laborar en les activitats d'atenció higienicosanitària.

Facilitar i administrar els aliments a les persones usuàries quan es requereixi.

Donar suport a l'organització de les activitats diàries de les persones usuàries.

Col·laborar en les actuacions que facilitin l'exploració i l'observació física de les
persones usuàries, seguint el protocol i les indicacions de la persona responsable.

Ateses les circumstàncies actuals, i d'acord amb les competències i els interessos
concurrents, manifestam la voluntat de signar aquest conveni d'acord amb els següents
Pactes
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
el Consorci Sociosanitari de Menorca per dur a terme les actuacions de treball efectiu del
programa mixt de formació i ocupació per a persones desocupades de 30 anys o més
anomenat «Montefí», finançat amb fons provinents del repartiment acordat a la LXIV
Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals en el marc de la convocatòria de
subvencions SOIB per a 2018 aprovada mitjançant la Resolució del conseller de Treball,
Comerç i Indústria i president del SOIB de 26 de setembre de 2018 (BOIB núm. 120, de 29
de setembre de 2018).
Segon. Actuacions a realitzar i compromisos assumits pel Centre Sociosanitari de
Santa Rita
El Centre Sociosanitari de Santa Rita col·laborarà, facilitarà i durà a terme tots els tràmits
necessaris perquè el Consell Insular de Menorca pugui desenvolupar les actuacions de
treball efectiu del projecte «Montefí», que s'impartirà des del 27 de març al 26 de
desembre de 2019.
El Centre Sociosanitari de Santa Rita col·laborarà amb el Consell Insular de Menorca,
mitjançant el seu personal tècnic i de seguretat vinculat, per al desenvolupament de les
actuacions del treball efectiu del projecte «Montefí».
Tercer. Despesa econòmica
Durant el temps de vigència d'aquest conveni el Centre Sociosanitari de Santa Rita no
s'haurà de fer càrrec de cap despesa econòmica derivada de les actuacions del treball
efectiu dels alumnes treballadors ni del personal del projecte. El Consell Insular de
Menorca no té prevista una dotació econòmica per a aquesta col·laboració.
Quart. Règim de modificació del conveni
A falta de regulació expressa, la modificació del contingut del conveni requerirà l'acord
unànime de les parts.
Cinquè. Causes de rescissió i denúncia
Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o perquè s'incorri en alguna causa de rescissió.
Són causes de rescissió:
1. L'acord unànime de totes les parts.
2. Quan ja no es realitzi l'activitat que motiva la cessió objecte d'aquest conveni. En aquest
supòsit, la inactivitat haurà de ser manifesta.

3. Per incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del
conveni.
4. Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
5. Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral
del conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una
antelació mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el
desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.
Sisè. Qüestions litigioses i jurisdicció competent
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació dels pactes d'aquest
conveni les ha de resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No obstant això,
les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del conveni
s'han de dirimir amb caràcter previ en el si de la comissió mixta de seguiment prevista en
aquest conveni.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit
d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.
Setè. Vigència
El conveni té efectes des del 27 de març de 2019 i la seva vigència finalitza dia 26 de
desembre de 2019, data de finalització del projecte “Montefí”.
En prova de conformitat signam aquest conveni en el lloc i la data que s'indica en cada
cas,

G) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I EL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL PER
LA REALITZACIÓ DEL TREBALL EFECTIU DELS ALUMNES
TREBALLADORS DEL PROJECTE MIXT D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
«MONTEFÍ» ADREÇAT A PERSONES DE 30 ANYS O MÉS
(exp.
03130-2019-000063).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el
Patronat Municipal de l'Hospital per la realització del treball efectiu dels
alumnes treballadors del projecte mixt d’ocupació i formació «Montefí», adreçat
a persones de 30 anys o més, que es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL PER LA REALITZACIÓ DEL TREBALL
EFECTIU DELS ALUMNES TREBALLADORS DEL PROJECTE MIXT D’OCUPACIÓ I
FORMACIÓ «MONTEFÍ» ADREÇAT A PERSONES DE 30 ANYS O MÉS
PARTS

D’una part la senyora Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca,
per acord del Ple del Consell Insular de Menorca reunit en sessió extraordinària de 4 de
juliol de 2015, en virtut de les atribucions que li confereixen l’art. 9.2.q de la llei 8/2000, de
27 d’octubre, de consells insulars, i els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que
regula les bases de règim local.
I d'altra part Gràcia Mercadal Marquès, presidenta del Patronat Municipal de l'hospital, en
ús de les facultats que se li confereixen com a representant d’aquesta entitat.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.
ANTECEDENTS
1. El Consell Insular de Menorca va presentar una sol·licitud de subvenció per dur a terme
el projecte mixt d'ocupació i formació denominat “Montefí”, adreçat a persones
desocupades de 30 anys o més, en el marc de la convocatòria de subvencions del SOIB
per a 2018, PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ, finançada amb fons de la
LXIV Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals (SOIB Programes Mixts per
a majors de 30 anys), aprovada mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i
Indústria i president del SOIB de 26 de setembre de 2018 (BOIB núm. 120, de 29 de
setembre de 2018).
2. El SOIB ha concedit al Consell Insular de Menorca la subvenció sol·licitada per dur a
terme l’esmentat projecte, mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i
Indústria i president del SOIB de 3 de desembre de 2018.
3. 3. Aquest projecte s’ha de dur a terme del 27 de març al 26 de desembre de 2019 i
preveu que el Consell Insular de Menorca imparteixi el certificat de professionalitat
d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials” (SSCS0208),
l’especialitat formativa Anglès A2 i diversos mòduls de formació complementària (en total,
610 h de formació), de manera simultània a la realització de 650 h de treball efectiu per
part de l’alumnat a diversos centres d’atenció sociosanitària, entre els que hi ha la
Residència Geriàtrica Assistida de Ciutadella.
4. El Patronat Municipal de l’Hospital, és la institució encarregada de la gestió de la
Residència Geriàtrica Assistida de Ciutadella, que té per objecte assistir, acollir, mantenir i
oferir tractament facultatiu a les persones depenent i ancians veïns de Ciutadella.
5. El projecte estableix que el treball efectiu a desenvolupar per part dels alumnes
treballadors/es vinculat a la formació del certificat de professionalitat “Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials” (SSCS0208) té com a
objectiu d’interès general i/o social:

Conèixer els procediments d'acollida i recepció.

Millorar i mantenir l'autonomia de les persones usuàries de la institució.

Incrementar els hàbits saludables entre les persones usuàries.

Mantenir les persones usuàries en condicions adequades d'higiene personal i
alimentació.

Conèixer i participar en el pla de cures de les persones usuàries.

Familiarització amb la intervenció sanitària dirigida a persones dependents.

6. El projecte estableix les següents actuacions dels alumnes-treballadors/res, com a
treball efectiu a desenvolupar, sempre vinculades a la formació del certificat de
professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
(SSCS0208) i als objectius d’interès general i/o social esmentats al punt anterior:

Participar en els processos d'acollida i recepció, donant suport al servei i fomentant
el procés d’adaptació.

Planificar, en col·laboració amb el centre, tallers i activitats que fomentin
l'autonomia i incrementin el benestar psicosocial.

Acompanyar en les intervencions dirigides a cobrir necessitats de la vida diària
dels usuaris/àries, potenciant la millora i el manteniment de l’autonomia.

Acompanyar els usuaris en les seves necessitats psicosocials de comunicació,
autodeterminació, relació i afecte.

Col·laborar en l'animació i dinamització de la vida diària a la institució.

Col·laborar en les activitats d'atenció higienicosanitària.

Facilitar i administrar els aliments a les persones usuàries quan es requereixi.

Donar suport a l'organització de les activitats diàries de les persones usuàries.

Col·laborar en les actuacions que faciliten l'exploració i l'observació física de les
persones usuàries, seguint el protocol i les indicacions de la persona responsable.
Ateses les actuals circumstàncies i d'acord amb les competències i interessos concurrents
de les entitats que hi participam, manifestam la voluntat de signar aquest conveni d'acord
amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració del Consell Insular de Menorca amb
el Patronat Municipal de l'Hospital, per dur a terme les actuacions de treball efectiu del
programa mixt de formació i ocupació per a persones desocupades de 30 anys o més
anomenat «Montefí», finançat amb fons provinents del repartiment acordat a la LXIV
Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals en el marc de la convocatòria de
subvencions SOIB per a 2018 aprovada mitjançant la Resolució del conseller de Treball,
Comerç i Indústria i president del SOIB de 26 de setembre de 2018 (BOIB núm. 120, de 29
de setembre de 2018).
Segon. Actuacions a realitzar/compromisos assumits per part del Patronat Municipal
El Patronat Municipal de l'Hospital col·laborarà, facilitarà i durà a terme tots els tràmits
necessaris perquè el Consell Insular de Menorca pugui desenvolupar les actuacions de
treball efectiu del projecte «Ses Capelletes», que s'impartirà des del 27 de març al 26 de
desembre de 2019.
En finalitzar el termini del present conveni, el Consell Insular de Menorca haurà d'aportar
al Patronat Municipal de l'Hospital una memòria descriptiva de les actuacions portades a
terme durant l'execució del projecte que ha estat objecte d'aquest conveni de
col·laboració.

El Patronat Municipal de l'Hospital col·laborarà amb el Consell Insular de Menorca
mitjançant el seu personal tècnic i de seguretat vinculat, per al desenvolupament de les
actuacions del treball efectiu del projecte «Montefí».
Tercer. Despesa econòmica
Durant el temps de vigència d'aquest conveni el Patronat Municipal de l'hospital no s'haurà
de fer càrrec de cap despesa econòmica derivada de les actuacions del treball efectiu dels
alumnes treballadors i/o personal del projecte. El Consell Insular de Menorca no té
prevista una dotació econòmica per aquesta col·laboració.
El Consell Insular de Menorca haurà de respondre dels desperfectes que puguin
derivar-se del seu ús i dels danys que es puguin causar tant a les infraestructures com a
terceres persones.
Quart. Règim de modificació del conveni
A falta de regulació expressa la modificació del contingut del conveni requerirà acord
unànime de les parts.
Cinquè. Causes de resolució i denúncia
Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o perquè s'incorri en causa de resolució.
Són causes de resolució:
1. L'acord unànime de totes les parts.
2. Quan ja no es realitzi l'activitat que motiva la cessió objecte d'aquest conveni. En aquest
supòsit, la inactivitat haurà de ser manifesta.
3. Per incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del
conveni.
4. Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
5. Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral
del conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una
antelació mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el
desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.
Sisè. Qüestions litigioses i jurisdicció competent
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació dels pactes d'aquest
conveni les ha de resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No obstant això,
les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del conveni
s'han de dirimir amb caràcter previ en el si de la comissió mixta de seguiment prevista en
aquest conveni.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit
d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.

Setè. Vigència
El conveni té efectes des del 27 de març de 2019 i finalitza la seva vigència el dia 26 de
desembre de 2019, data de finalització del projecte “Montefí”.
En prova de conformitat signam aquest conveni en el lloc i la data que s'indica en cada
cas

H) APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS EN MATÈRIA DE
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS, SALVAMENT I PROTECCIÓ CIVIL
(Exp. 03130-2019-000064).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta
l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
Autoritat Portuària de les Illes Balears en matèria de prevenció i extinció
d’incendis, salvament i protecció civil que es transcriu a continuació.
CONVENIO ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA Y LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE BALEARES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
REUNIDOS
Por una parte, la señora Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de
Menorca, por el acuerdo del Pleno adoptado en la sesión extraordinaria de 7 de julio de
2017, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 9 de la Ley 8/2000, de 27 de
octubre, de consejos insulares.
y por la otra, el señor Joan Gual de Torrella Guasp, presidente de la Autoridad Portuaria
de Baleares, en ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 31.2 a del Real Decreto
Legislativo 2/2001, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Las partes nos reconocemos mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar
este convenio de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
1. El Consell Insular de Menorca (en adelante CIM) es, de acuerdo con los artículos 36.1 c
y 41.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), la administración competente para la prestación de los servicios públicos de
carácter supramunicipal y, en particular, del servicio de prevención y extinción de
incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no los presten.
De hecho, el artículo 11 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias
de las Illes Baleares, incluye los servicios insulares de prevención y extinción de incendios
y de salvamentos de los consejos insulares como uno de los servicios públicos de
prevención y extinción de incendios y de salvamentos existentes dentro del ámbito de la
comunidad autónoma de las Illes Balears.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de
emergencias de las Illes Balears, el Consell Insular de Menorca desarrolla determinadas
potestades en materia de protección civil, como la prestación de ayuda, asistencia y
cooperación a los municipios en materia de protección civil o la de asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio insular de los servicios de urgencia,
emergencia y protección civil, en el marco de lo dispuesto en la propia LRBRL y el resto
de la normativa vigente relacionada con la materia.
2. La Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante APB) es, de acuerdo con los artículos
24 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (de
ahora en adelante TRLPEMM), un organismo público con personalidad jurídica y
patrimonio propios que tiene plena capacidad de obrar, el cual, desde la entrada en vigor
del Real Decreto 1590/1992, de 23 de diciembre, se encarga de la gestión de cinco
puertos de las Illes Balears, entre los que se encuentra el de Maó.
Dentro de sus funciones se incluye, en el artículo 26.1 j del TRLPEMM, “Controlar, en el
ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y
almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que los sistemas de seguridad y de
protección ante acciones terroristas y antisociales, contra incendios y de prevención y
control de emergencias en los términos establecidos por la normativa sobre protección
civil (…), sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las
Administraciones Públicas, así como colaborar con las Administraciones competentes
sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la
contaminación”.
El mismo TRLPEMM establece en su artículo 106.g que son servicios generales del
puerto aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las autoridades
portuarias, entre otros, “Los servicios de prevención y control de emergencias, en los
términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las
Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios,
salvamento y lucha contra la contaminación”.
Por tanto, quedan claras las funciones y servicios que debe prestar la APB en los puertos
de su responsabilidad.
3. El CIM y la APB están de acuerdo en llevar a cabo una acción coordinada de ambos
organismos en las materias de prevención y extinción de incendios, salvamento y
protección civil con el fin de aprovechar los recursos disponibles y los medios de que
dispone cada uno, ya que la parte terrestre de la zona de servicio del puerto de Maó se
encuentra dentro de los términos municipales de Maó y Es Castell.
4. El CIM está dispuesto, dentro de sus posibilidades, a colaborar con la APB mediante la
asesoría técnica por parte del Servicio Insular de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de Menorca (en adelante SPEIS) en aquellos casos en que, en materia de
prevención y extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y salvamento,
la Dirección de la APB se lo solicite.
5. La APB elaboró el Estudio de Seguridad y Plan de Emergencia Interior del Puerto de
Maó, en el que se considera el SPEIS del CIM como Grupo de Intervención.

6. Es necesario continuar con la colaboración recíproca entre ambas administraciones en
todos los temas que afectan a la protección civil y, en especial, en el servicio de
prevención de incendios y salvamento, con la finalidad de elevar los niveles de seguridad
de la zona de servicio del puerto de Maó, como ya se inició con la firma del convenio del
28 de noviembre de 2001 y, posteriormente, con la firma del convenio del 13 de noviembre
de 2012.
7. Este convenio se establece dentro del marco legislativo determinado por el artículo 47.2
a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley
17/2015, de 9 de julio, sobre Protección Civil; la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de
ordenación de emergencias de las Illes Baleares; el Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante (RD 2/2011, de 5 de septiembre); la Ley 3/2006, de 30
de marzo, de gestión de emergencias de las Illes Balears, y cualquier otra legislación que,
sobre este asunto, las desarrolle, complemente o sustituya.
8. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), en su
Disposición Adicional Octava establece la necesidad de adaptar los convenios vigentes a
lo previsto en dicha Ley, dentro del plazo de tres años desde su entrada en vigor, es decir,
antes del 2 de octubre de 2019.
9. Debe procederse a acordar entre las partes y dar trámite al presente convenio, que
modifica y sustituye al anterior, tanto en ciertos aspectos de su contenido como en lo
relativo a su adaptación a las cuestiones legales, de forma y procedimiento de tramitación
que establece la mencionada LRJSP 40/2015. Por lo tanto, con la aprobación, suscripción
y entrada en vigor de este convenio se dará por resuelto o extinguido el convenio
anteriormente existente.
De acuerdo con estos antecedentes, fijamos los siguientes
OBJETIVOS
a) Intensificar la colaboración técnica entre la APB y el CIM, a través del SPEIS, con el fin
de elevar los niveles de prevención y seguridad en el puerto de Maó.
b) Prestar, por parte del SPEIS, un servicio especializado en materia de prevención y
extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y salvamento en riesgo en
las actividades que se desarrollen en el puerto de Maó, como dispone el RD 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.
c) Atender, por parte del SPEIS, todas las emergencias que se produzcan en el puerto de
Maó y realizar todas las funciones encomendadas al Grupo de Intervención de la APB en
el Plan de Emergencia Interior del Puerto, de manera que queden cubiertas todas las
funcionas referidas al mencionado grupo.
d) Llevar a cabo, por parte del SPEIS, dentro del ámbito del puerto de Maó, las tareas de
prevención de riesgos que le solicite la APB a través del CIM.
e) Hacerse cargo, por parte del CIM, del mantenimiento de los medios materiales que le
entregue la APB.
Y con el fin de conseguir estos objetivos suscribimos este convenio con sujeción a las
siguientes
CLÁUSULAS

1. Objeto del convenio
El objeto de este convenio es regular los compromisos asumidos por las partes firmantes
para la consecución de los objetivos señalados anteriormente así como dar cumplimiento
a las adaptaciones y modificaciones necesarias según se ha expuesto en los
Antecedentes.
2. Ámbito de actuación
El ámbito de actuación de este convenio son las superficies de tierra y de agua incluidas
en las zonas de servicio del puerto de Maó, donde el SPEIS prestará los servicios de
prevención y extinción de incendios, protección civil, control de emergencias, salvamento y
prevención de riesgos.
3. Compromisos que asumen las partes
3.1. Compromisos del CIM
El CIM se compromete a que el SPEIS actúe como Grupo de Intervención propio de la
APB, actuando bajo su mando en el dominio público portuario como servicio general del
puerto, cumpliendo lo establecido por el TRLPEMM en su artículo 106.g que establece
que son servicios generales del puerto aquellos necesarios para el cumplimiento de las
funciones de las autoridades portuarias, entre otros, “los servicios de prevención y control
de emergencias, en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en
colaboración con las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y
extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación”.
Igualmente, el CIM se compromete a que el SPEIS lleve a cabo, de acuerdo con las
disponibilidades del servicio, las siguientes funciones:
a) La extinción de incendios en siniestros o emergencias en tierra y, en su caso, en
barcos, actuando con la finalidad de minimizar los daños personales y materiales.
b) La intervención en las operaciones de protección civil, y en las previstas en los planes
de emergencia interior del puerto de Maó, como miembros del Grupo de Intervención,
asumiendo las funciones asignadas a este Grupo.
c) La intervención en tareas de evacuación de edificios, barcos e instalaciones.
d) Las operaciones de salvamento terrestre y, de acuerdo con sus posibilidades, la
complementación y colaboración en el salvamento marítimo.
e) La investigación y análisis de los siniestros con el fin de informar sobre las causas, las
consecuencias y los daños ocasionados.
f) La participación en simulacros, ejercicios y prácticas que sean organizados por la
Dirección de la APB, con independencia de las actividades que organice el propio SPEIS
para la formación y el adiestramiento de sus efectivos.
g) El SPEIS, a solicitud de la Dirección de la APB o del consignatario del barco, se hará
cargo de llevar a cabo actividades de prevención que tiendan a evitar o disminuir los
riesgos de accidente, como:
- Carga/descarga y otras operaciones con mercancías peligrosas
- Actividades con riesgo
- La asistencia del SPEIS del CIM en las operaciones de carga, descarga o con
manipulación de explosivos dentro de la zona del puerto de Maó bastará que sea

solicitada directamente por el consignatario del barco al CIM, que podrá establecer las
tasas que correspondan.
h) La emisión de un informe destinado a la APB sobre cada una de las intervenciones de
emergencia que efectúe en la zona de servicio del puerto, en el plazo de 10 días desde su
ocurrencia. En dicho informe se detallarán, como mínimo, el motivo de la intervención, los
datos de localización de la emergencia, la hora de inicio y finalización de la actuación, los
medios humanos y materiales utilizados, los daños aparentes ocasionados por la
emergencia y cualquier otro dato que se considere relevante.
i) La emisión de los informes que, en materia de condiciones de intervención, le solicite la
APB sobre los proyectos de obras y reformas, así como de actividades portuarias.
j) La inspección de sistemas de protección contra incendios de las instalaciones, tanto las
propias de la APB como las de sus usuarios y concesionarios, remitiendo el oportuno
informe a la APB en un plazo de diez días.
k) La realización de actividades formativas e informativas para la comunidad portuaria
cuando le sean solicitadas.
l) La adopción de las medidas de protección del medio ambiente que requiera la situación
de emergencia.
m) La formación permanente del personal en el conocimiento de las zonas de servicio del
puerto de Maó, así como en el conocimiento de sus riesgos, de acuerdo con la actividad
que se desarrolla y las mercancías que se manipulan o que se almacenan.
n) La realización de todos los trabajos y tareas necesarios para mantener en estado
operativo el material cedido por la APB.
ñ) La realización habitual de actividades de prevención, inspección y supervisión de la
zona de servicio y de las instalaciones del puerto de Maó.
El CIM, para el cumplimiento del convenio, aportará todos los medios personales y
materiales que durante la vigencia del convenio tenga el SPEIS, así como todos aquellos
que en una situación de emergencia pueda movilizar, y dispondrá de un Grupo de
Intervención organizado que actuará como Grupo de Intervención inmediata.
Igualmente, el CIM se compromete a que el SPEIS lleve a cabo sesiones informativas
específicas cuando así le sea solicitado para el personal de la APB, hasta un máximo de
sesiones al año y/o de horas al año que determinará la Comisión de Seguimiento.
3.2. Compromisos de la APB
La APB facilitará en todo momento su colaboración en las tareas que lleve a cabo el
SPEIS y asesorará a la Dirección del SPEIS en todos los aspectos que sean de su
competencia.
La APB aportará efectivos humanos para el desarrollo de las actividades de vigilancia en
la zona de servicio del puerto de Maó, según la disponibilidad de cada momento.
Para la adecuada prestación, mantenimiento y disponibilidad del servicio, las partes
consideran necesario abordar, entre otros aspectos, la adquisición de material y un
programa de formación específica del personal perteneciente al SPEIS.
Tanto la adquisición de material como la propuesta, gestión y contratación de la formación
específica serán tratadas y aprobadas por la Comisión de Seguimiento (cuyas funciones y
atribuciones se detallan en la Cláusula Cuarta).

Asimismo, dicha comisión determinará en cada momento si el abono será asumido
directamente por la APB o bien pondrá a disposición los fondos necesarios para que el
CIM (directamente o a través del SPEIS) lleve a cabo los abonos correspondientes.
En cualquier caso, la aportación máxima de fondos por parte de la APB será de acuerdo al
siguiente desglose:
Año

Importe máximo

Año primero

53.000 euros

Año segundo

54.000 euros

Año tercero

55.000 euros

Año cuarto

56.000 euros

Tal como se indica en el cuadro, la aportación máxima se incrementará en 1.000 € (mil
euros) cada año, incluyendo las posibles prórrogas a este convenio que pudieran
acordarse.
Esta partida presupuestaria podrá compensarse entre dos periodos anuales consecutivos
si las necesidades formativas así lo requieren. De esta manera si en un periodo anual no
se gasta todo el importe disponible, el sobrante de ese periodo anual podrá pasar a
incrementar el límite del periodo siguiente, pudiéndose gastar únicamente en ese
siguiente periodo, no pudiéndose arrastrar más de un periodo consecutivo.
4. Comisión de Seguimiento
Las partes constituirán una Comisión Mixta de Seguimiento, que coordinará el desarrollo
de este convenio y estará integrada por tres miembros de cada una de las partes
designados por el presidente del CIM y por el presidente de la APB. La Comisión estará
presidida por uno de los representantes del CIM y el secretario será uno de los
representantes de la APB.
La Comisión mencionada resolverá los problemas de interpretación y de cumplimiento que
puedan plantearse. Antes de residenciar, cuando sea pertinente hacerlo, los litigios
producidos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, se intentará la conciliación en el
seno de esta Comisión.
Pueden incorporarse a la Comisión de Seguimiento, a petición de alguno de sus
miembros, las personas que se requieran para temas específicos.
La Comisión, además de coordinar el desarrollo del convenio, tiene las siguientes tareas,
que se realizarán sobre la base de las propuestas que elabore el SPEIS:
- Aprobación del Plan de Formación Específica Anual acordado, al que tendrá acceso todo
el personal del SPEIS.
- Definición de los cursos y sesiones informativas en materia de prevención y extinción de
incendios que el SPEIS imparta al personal de la APB.
- Aprobación de propuesta de adquisición de material.
- Realización del control y el seguimiento del convenio.
- Definición, en su caso, de los detalles de los procedimientos de actuación.

- Elevación de los informes que le soliciten las administraciones firmantes de este
convenio.
- Propuestas de modificaciones adecuadas de este convenio, en su caso.
- Resolución de cualquier cuestión o discrepancia que pueda surgir entre las partes.
- Visto bueno de las liquidaciones de gastos y las formas de abono correspondientes que
se contemplan en este convenio.
En cuanto al Plan de Formación Específica, toda vez que se trata de una formación con un
alto grado de especialización, se deberá llevar a cabo en un campo de fuego para
bomberos profesionales.
La Comisión de Seguimiento se integrará en la Comisión Técnica que evalúe la parte
correspondiente del proceso que se siga para la contratación del centro de formación,
dentro de los procedimientos que contempla la legislación correspondiente.
El centro de formación deberá tener como mínimo las siguientes instalaciones, equipos y
servicios:
- Edificios de 3 o más alturas para hacer los ejercicios de ventilación, intervención y
rescate en edificios.
- Ropa y equipos para bomberos disponibles en el mismo centro de formación.
- Áreas formativas en zona limpia y zona sucia.
- Incluirá el servicio de transporte, traslados, logística y hospedaje (vuelos, traslados y
hoteles y comidas).
5. Aprobación y entrada en vigor del convenio.
Una vez completada la tramitación correspondiente, obtenida la autorización por parte del
Ministerio de Hacienda y sea aprobado tanto por el Consejo Ejecutivo del CIM como por el
Consejo de Administración de la APB, se procederá a la firma del convenio.
Una vez firmado se procederá a su inscripción en el Registro Electrónico de Órganos e
Instrumentos de Cooperación (REOICO) y a su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
A partir de esa última fecha se considerará que este convenio entra en vigor.
Por lo expuesto, las actuaciones que se desarrollen antes de la entrada en vigor definitiva
del convenio se desarrollarán de acuerdo al convenio vigente de 2012 (y sus eventuales
prórrogas) y las que se hagan a partir de la entrada en vigor definitiva se regirán por el
presente convenio.
6. Resolución del convenio anterior
Mediante esta cláusula se recoge específicamente que existe acuerdo entre las partes
intervinientes para considerar resuelto el convenio anterior una vez entre en vigor el
presente, de acuerdo con el artículo 51.2 de la LRJSP 40/2015.
En caso de quedar pendientes aportaciones económicas en el momento de la resolución
del convenio anterior, se liquidarán de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 3 (3.2),
estando conforme la Comisión de Seguimiento.

7. Vigencia y duración del convenio
El convenio tendrá una duración de 4 años de acuerdo al artículo 49.h) de la LRJSP
40/2015.
Dicha duración se contabilizará a partir de la entrada en vigor definitiva del convenio, es
decir, desde la fecha en la que se publique en el BOE.
En cuanto a las ampliaciones o prórrogas del convenio que se puedan acordar, se estará
en todo caso al procedimiento y duración dispuestos en la LRJSP 40/2015 (tramitación,
comunicaciones y registros pertinentes).
8. Modificaciones del convenio
La modificación de este convenio tendrá que seguir el mismo procedimiento y requisitos
establecidos para su aprobación.
Preferentemente, se tratarán las modificaciones en la Comisión de Seguimiento, con la
debida antelación.
Las modificaciones podrán y deberán ser acordadas de forma unánime por las partes
intervinientes en el convenio y constar del contenido mínimo que establece el artículo
49.g) de la Ley 40/2015 (LRJSP).
9. Resolución o extinción del convenio
El convenio vigente se extinguirá en el momento en que se cumplan las actuaciones que
constituyen su objeto.
Igualmente, se resolverá una vez finalizado su plazo de vigencia sin haberse acordado
una prórroga o una vez finalizado el plazo de la prórroga que eventualmente se hubiera
aprobado unánimemente por las partes.
Serán también causas de resolución las contempladas en el artículo 51 de la Ley 40/2015
(LRJSP), a saber, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos por alguna de las
partes, por acuerdo unánime entre las mismas, por decisión judicial que declare nulo el
convenio o por cualquier otra causa prevista en las leyes oportunas.
En cuanto a los efectos de una resolución anticipada, se deberá tener en cuenta lo
indicado por el artículo 52 de la Ley 40/2015 (LRJSP) y proceder a la correspondiente
liquidación de la aportación de ambas partes en función de las tareas y funciones que se
hayan desarrollado en el ejercicio en vigor cuando se resuelva.
En este caso, la Comisión de Seguimiento establecerá las obligaciones que queden
pendientes por cada una de las partes y si es el caso, el saldo correspondiente si hubiera
alguna aportación económica pendiente o que se deba reintegrar.
10. Naturaleza jurídica

La naturaleza de este convenio es la administrativa, y, en caso de litigio entre las partes,
las
cuestiones
en
controversia
serán
sometidas
a
la
jurisdicción
contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
No obstante lo anterior, las controversias que puedan plantearse sobre la interpretación
ejecución o desarrollo de este convenio se dirimirán con carácter previo en el seno de la
Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula cuarta y que se constituirá, entre otros, a
tal efecto.
11.Régimen jurídico
El régimen jurídico de este convenio está constituido por los pactos anteriores y por todo
lo establecido en la legislación aplicable a la materia.
El presente convenio tiene la naturaleza administrativa prevista en el artículo 47.2 a de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y los artículos 2.1 y
4.1 d del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en consecuencia, las
cuestiones litigiosas que puedan derivarse serán sometidas a la jurisdicción
contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad firman este documento por duplicado, en
Palma y Maó, (data que resulti) de 2019.

I) ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LES
ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER LA
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PORTUARI I PER ACTUACIONS
DE MILLORA I SANEJAMENT DE LA MURADA QUE FORMA PART DEL BIC
CONJUNT HISTORICOARTÍSTIC DE CIUTADELLA QUE CONFRONTA AMB
LA ZONA PORTUÀRIA (Exp. 03130-2019-000061).- Es retira a petició del
Departament.
J) RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L'AJUNTAMENT DES CASTELL PER UBICAR UN/A TÈCNIC/A
D'ORIENTACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EN UN ESPAI
INDIVIDUAL, DE TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT, PER FER POSSIBLE
LA PRESÈNCIA FÍSICA I EL SERVEI AL MUNICIPI, A TRAVÉS DEL
PROGRAMA SOIB ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ PER A
COL·LECTIUS VULNERABLES I SOIB JOVE ITINERARIS INTEGRALS
D'INSERCIÓ (Exp. 1909-2016-000001).- Per unanimitat i en votació ordinària,
adopta l'acord següent:

Ratificar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament des
Castell per ubicar un tècnic d'orientació del CIM a uns espais individuals de
titularitat de l'Ajuntament que es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES CASTELL PER UBICAR PERSONAL TÈCNIC D'ORIENTACIÓ
DEL CIM A UN ESPAI INDIVIDUAL, UBICAT A LA UNITAT SANITÀRIA DES CASTELL,
A TRAVÉS DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL PER A L'OCUPACIÓ
PARTS
Susana Mora Humbert presidenta del Consell Insular de Menorca, per l'acord del Ple del
Consell Insular de Menorca reunit en sessió extraordinària de 7 de juliol de 2017, en virtut
de les atribucions que li confereixen l'art. 9.2.q de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de
consells insulars, i els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases
de règim local.
José Luís Camps Pons, batle de l'Ajuntament des Castell, en virtut de les atribucions que li
confereixen l'art. 21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 20 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears i 41.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Les parts es reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni, el contingut del qual acorden, conforme als següents,
ANTECEDENTS
1. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears de 27 d’agost de 2018 (BOIB núm. 108, de 1 de
setembre de 2018) per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions SOIB Itineraris
Integrals d’Inserció pels exercicis 2019 i 2020, amb el cofinançament fins a un màxim del
50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per
al període 2014-2020.
2. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears de 27 d’agost de 2018 (BOIB núm. 108, de 1 de
setembre de 2018) per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions SOIB JOVE
Itineraris Integrals d’Inserció pels exercicis 2019 i 2020, amb el cofinançament del Fons
Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020.
3. El Consell Insular de Menorca ha presentat el programa del Servei d'Orientació Laboral
per dur a terme accions d’orientació per a l'ocupació i tutorització per a l'auto ocupació
mitjançant itineraris integrals d'inserció per al col·lectiu de persones amb risc d’exclusió
social.
4. El Consell Insular de Menorca té la voluntat de garantir la presència física a cada
municipi de l'illa de personal d'orientació per a l'ocupació i la seva especificació als
projectes presentats a la convocatòria.

5. En l'especificació que inclou els projectes del Consell Insular de Menorca de municipis
als quals s'ubiquen espais individuals físics per al personal d'orientació, es troben les
dependències de serveis socials de l’Ajuntament des Castell, ubicats a la Unitat Sanitària
des Castell, propietat a la vegada del Consell Insular de Menorca, tot i que cedit el seu ús
a l’ajuntament des Castell fins al 31 de desembre de 2035, en virtut de l’Addenda al
Conveni subscrit entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des Castell pel qual es
cedeix l’ús de l’immoble en qüestió, signada en data 11.10.2004.
6. Les bases de la convocatòria tenen com a criteri de valoració l'àmbit territorial on es
pretén atendre les persones usuàries (nombre de municipis on es pretén atendre).
Literalment s'indica “Només es tindran en compte els municipis dels quals s'adjunti la
documentació acreditativa que n’asseguri la presència de l'entitat. Si les instal·lacions són
pròpies de l'entitat no cal acreditar-ho".
Ateses les actuals circumstàncies i d'acord amb les competències i interessos concurrents
de les entitats que hi participen, manifesten la voluntat de signar aquest conveni d'acord
amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
El conveni té per objecte la ubicació d'un/a tècnic/a d'orientació, de l’Àrea d'Ocupació del
Departament de Joventut, Ocupació i Innovació del CIM, a un espai individual ubicat a la
Unitat Sanitària des Castell, per la qual cosa l’ajuntament des Castell cedirà els espais
físics habituals on es prestaran aquests serveis.
També es tindrà en compte la disposició de l'ajuntament des Castell d'altres espais o sales
per dur a terme accions grupals amb les persones usuàries del servei. La possibilitat
d’emprar altres espais dins l’edifici de la Unitat Sanitària s’haurà de fer prèvia coordinació
amb el personal d’IB-SALUT.
Segon. Actuacions a realitzar/compromisos assumits per les parts
L'Ajuntament des Castell cedeix al Consell Insular de Menorca un espai individual, ubicat
a Plaça Constitució, núm. 1 en horari de 8 a 15 hores, per al seu ús com a ubicació d'un/a
tècnic/a d'orientació de l’Àrea d'Ocupació del Departament de Joventut, Ocupació i
Innovació del CIM.
Els espais estan dotats del següent material que aporta l'Ajuntament:
- Taula
- Cadires
- Impressora
- Telèfon
- Connexió a Internet
- Fotocopiadora
No s'especifica els dies de la setmana de la presència del personal tècnic d'orientació al
municipi, ja que va en funció de la demanda de les persones usuàries i/o de la
disponibilitat dels espais físics de l'Ajuntament.

Tercer. Actuacions a realitzar/compromisos assumits per les parts
El Consell Insular de Menorca aporta els ordinadors dels quals faran ús els tècnics
d'orientació.
Quart. Actuacions a realitzar/compromisos assumits per les parts
Les funcions del personal tècnic d'orientació són:
- Proporcionar informació i orientació en matèria de treball i formació.
- Possibilitar que les persones demandants d’ocupació puguin optar a ofertes de treball
adequades al seu perfil professional.
- Organitzar activitats (individuals o grupals) d’orientació per a la recerca de feina.
- Fer un seguiment del procés d’inserció laboral de les persones que participen en
actuacions formatives, especialment de les que estan en situació d'atur i tenen dificultats
especials per a la inserció en el mercat de treball.
Cinquè. Conseqüències aplicables en el cas d'incompliment de les obligacions
assumides
Qualsevol responsabilitat derivada de la relació laboral entre el CIM i el seu personal que
presti el servei en qüestió a les dependències municipals assenyalades serà exclusiva del
Consell Insular de Menorca.
Sisè. Obligacions de caràcter econòmic
El present conveni no té cap tipus de repercussió econòmica per a l’Ajuntament des
Castell, sent el Consell Insular de Menorca qui assumeix la totalitat de les despeses
salarials derivades del personal tècnic d'orientació que presti el servei en qüestió a les
dependències municipals en qüestió.
Setè. Comissió mixta de seguiment, vigilància i control
A partir de la signatura del conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment,
vigilància i control amb representants designats pels subjectes firmants en règim de
paritat. La comissió esmentada s'ha de responsabilitzar del seguiment, vigilància i control
de les accions derivades del conveni.
La comissió mixta de seguiment s'ha de reunir sempre que ho sol·liciti per escrit una de
les parts. En la constitució de la comissió es designarà les persones que duran a terme les
funcions de presidència i secretaria, que poden tenir un caràcter rotatori.
El règim de funcionament i adopció d'acords és l'establert en la Llei 40/2015, de 2
d'octubre, per al funcionament dels òrgans col·legiats (a manca d'altra disposició
específica).
Vuitè. Causes de resolució i denúncia
Aquest conveni s'extingirà per raó del compliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o perquè s'incorri, en el seu cas, en causa de resolució.
Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s'hagi acordat la seva
pròrroga.
b) L'acord unànime de totes les parts.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
En aquest cas, en cas d’incompliment, qualsevol de les parts pot notificar a l’altra el deure
de complir amb les obligacions i compromisos assumits, havent de fer-ho en un termini
determinat.
Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de seguiment, vigilància i control de
l’execució del conveni i a l’altra part signant. Si, un cop transcorregut el termini indicat en
el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a la part
signants la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució
del conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si
així s’ha previst.
d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
f) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts amb la finalitat de separar-se de
manera unilateral del conveni.
En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a l’altra part amb una antelació mínima de tres
mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les
accions ja iniciades en el moment de la notificació de la denúncia.
Novè. Efectes de la resolució del conveni
El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació a fi de determinar
les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
Desè. Qüestions litigioses i jurisdicció competent
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació dels pactes d'aquest
conveni les ha de resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No obstant això,
les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del conveni
s'han de dirimir amb caràcter previ en el si de la comissió mixta de seguiment prevista en
aquest conveni.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit
d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.
Onze. Vigència
Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys, comptadors des de la data de la seva
signatura.

No obstant això, en qualsevol moment abans de l’acabament de la durada prevista en el
paràgraf anterior, les parts poden acordar la pròrroga d'aquest conveni per un període
addicional màxim de quatre anys o la seva extinció.
A més dels supòsits previstos per la llei, les parts podran resoldre el conveni per
l’incompliment d’allò assumit com a obligació per part d’una d’elles i que no s’ha complert
en el termini de trenta dies des del requeriment que a l’efecte, es practiqui per l’altra
Així mateix, el desacord insalvable sobre les condicions aplicables a la pròrroga del
conveni serà també causa de resolució del mateix.
Com a prova de conformitat, signem aquest conveni en dos exemplars, en el lloc i la data
indicats a l’encapçalament.

K) RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L'EMPRESA MENORCA RUNAWAY
PER LA PROMOCIÓ I EL SUPORT AL PROJECTE IGA MENORCA (Exp.
03131-2019-000004).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Ratificar el conveni de col·laboració signat, en data 13 de maig de 2019, entre
el Consell Insular de Menorca i la empresa MENORCA RUNAWAY, el
contingut del qual s'adjunta a continuació:
CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I MENORCA RUNAWAY EN
RELACIÓ AMB EL PROJECTE ISLAND GAMES MENORCA
Parts
D’una part el senyor Miquel Company Pons, conseller executiu cap del Departament
d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
I de l’altra el/la senyor/a Valeria Sintes Crosetto, amb NIF .41511930N com a gerent de
l’empresa MENORCA RUNAWAY,
Ambdues parts intervenen en virtut de la representació que per raó del seus respectius
càrrecs assumeixen i es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per formalitzar
aquest conveni.
Antecedents
1. L'article 70 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears reconeix que el Consell Insular
de Menorca té competències pròpies en matèria d'informació i promoció turística; joventut;
esport i lleure, i foment i promoció de les activitats esportives i de lleure. Mentre que la Llei
14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, especifica que correspon a
l'Administració del Consell Insular, dins del seu àmbit territorial; definir, planificar i executar
programes adreçats a una major pràctica esportiva en els diferents àmbits i sectors
socials, participar-hi (art. 11 e), així com organitzar i regular competicions i manifestacions
esportives sense perjudici de les federacions i del Comitè Olímpic Espanyol (art. 11 n).

2. Tant per l'interès dins àmbit insular com per la seva repercussió internacional, el Consell
Insular de Menorca ha incorporat la participació i la coordinació del programa Island
Games Menorca i la preparació, gestió i organització de la participació de Menorca en els
Jocs de Gibraltar 2019 com un dels objectius del programa de gestió de les accions de
promoció i pràctica esportiva a l'illa de Menorca, el qual forma part del Pressupost general
de la institució insular per a l'any 2018 i 2019.
3. Island Games Menorca és un projecte multiesportiu i social de Menorca amb l'objectiu
principal de potenciar les aptituds i les oportunitats dels seus esportistes mitjançant la
competició insular i internacional, dins un espai i un context que permetin promoure
l'esport i els seus valors positius, individuals i col·lectius.
4. El Consell Insular de Menorca vol comptar amb l’empresa MENORCA RUNAWAY per
promocionar el Projecte Island Games Menorca.
5. MENORCA RUNAWAY ha mostrat des d’un primer moment el seu interès i la voluntat
de col·laboració amb el Projecte Island Games Menorca.
6. D’acord amb l’anterior, MENORCA RUNAWAY vol donar suport al projecte Island
Games Menorca.
Pactes
Primer. Objecte del conveni
El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre MENORCA RUNAWAY i el
Consell Insular de Menorca per a la promoció del projecte Island Games Menorca durant
l'any 2019 d’acord amb la normativa reguladora d’IGA Menorca.
Segon. Compromisos que assumeix MENORCA RUNAWAY
- Menorca RUNAWAY posarà un anunci en la seva aplicació mòbil amb el logotip d’IGA
MENORCA i tres fotografies.
- Menorca RUNAWAY posarà en la seva aplicació mòbil el enllaç la pàgina web d’IGA.
Tercer. Compromisos que assumeix el Consell Insular de Menorca
- IGA Menorca posarà en la seva aplicació mòbil de la polsera IGA el logotip de
MENORCA RUNAWAY.
Quart. Causes de resolució i denúncia
Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o perquè s'incorri en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència.
b) L'acord unànime de totes les parts.

c) L'incompliment greu de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
firmants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si, un
cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que
el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la
indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.
d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
f) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral del
conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una antelació
mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el
desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.
Cinquè. Règim jurídic aplicable amb caràcter supletori
En tot allò no previst expressament en aquest conveni regeixen les disposicions
normatives que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca, especialment les
contingudes en la Llei 40/2015 d'octubre de regim jurídic del sector públic en relació amb
els convenis de col·laboració.
Sisè. Naturalesa administrativa del conveni
Es fa constar expressament el caràcter administratiu d’aquest conveni i la competència
dels jutjats i tribunals contenciosos administratius per conèixer de totes les controvèrsies
que es puguin generar amb motiu del seu compliment. No obstant això, les controvèrsies
que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del conveni s'hauran de dirimir
amb caràcter previ en el si d’una comissió mixta de seguiment d’aquest conveni formada
pels representants designats pels subjectes firmants en règim de paritat i que ajustarà el
seu funcionament a l'establert en la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, per al funcionament dels
òrgans col·legiats.
Mentre que la seva modificació requerirà l’acord unànime de les parts.
Setè. Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor a partir del dia que se signi i la seva vigència abastarà
tot l’any 2019.
En prova de conformitat, signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i en
la data esmentats més avall.
Maó, 13 de maig de 2019.

L) APROVACIÓ DEL MODEL TIPUS DEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL
ZEIT PEL FOMENT I LA PROMOCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS (Exp.
03131-2019-000041).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Aprovar el Protocol de col·laboració entre el Departament de Cultura i Educació
del Consell Insular de Menorca i l'Associació Cultural Zeit pel foment i la
promoció d'activitats culturals que es transcriu a continuació, d'acord amb el
Model tipus de protocol de col·laboració pel foment i la promoció d'activitats
culturals entre el Consell Insular de Menorca i l'associació o entitat que
correspongui, que també s'aprova en el mateix acte.
1. MODEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L'ASSOCIACIÓ ____________ PEL FOMENT I LA PROMOCIÓ
D'ACTIVITATS CULTURALS
Parts
D’una part el senyor Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu del Departament de
Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, en exercici de les competències
atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 123/2017, de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de
juliol de 2017) en relació amb els decrets de presidència núm. 120/2017 i núm. 121/2017,
de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017).
I d’altra part el senyor / la senyora...
En el caràcter en què intervenen, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
necessària per formalitzar aquest protocol de col·laboració.
Antecedents
1. El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca duu a terme
diverses activitats de foment de l’activitat cultural i artística a l’illa de Menorca, en
compliment de les competències i responsabilitats que li atorguen l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i la Llei 6/1994 d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de
llibres i esports.
2. L’entitat _________, d’acord amb els seus estatuts, té com a finalitats:
a)
b)
c)
...
Per tal d'assolir aquests objectius, l’entitat __________ impulsa tot tipus d'accions
formatives, culturals i artístiques.

Atès que ambdues parts participen de l’interès en la promoció de la cultura, expressen
l’interès recíproc per col·laborar en la difusió i promoció de les activitats que duguin a
terme respectivament en els seus àmbits, i a col·laborar en l’organització d’activitats
conjuntes.
En conseqüència, voluntàriament acorden subscriure el present protocol que es regirà pels
següents:
Pactes
Primer. Establir un marc de col·laboració mútua per al foment de les activitats de caràcter
formatiu, cultural i artístic que totes dues parts duen a terme a l’illa de Menorca.
Segon. Manifestar el compromís de cada part de fer difusió, a través dels mitjans propis,
impresos o digitals, de les activitats que dugui a terme l’altra part, sempre d’acord amb la
legalitat i amb els principis i competències del Consell Insular de Menorca.
Tercer. L’entitat ___________ podrà fer constar el suport del Departament de Cultura i
Educació en les publicacions, convocatòries i materials de difusió de les seves activitats,
tot inserint-hi el logotip del Departament, sempre amb el consentiment explícit del
conseller de Cultura i Educació, i sense que aquest suport comprometi cap aportació
econòmica del Consell per a la realització d’aquestes activitats.
Quart. Expressar la intenció d’organitzar conjuntament activitats i esdeveniments de
caràcter formatiu, cultural i artístic que contribueixin a desenvolupar els objectius i
programes del Departament de Cultura i Educació del Consell, que es regularan a través
d’acords específics.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest protocol en tres exemplars i a un sol
efecte.
2. PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I
EDUCACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
ZEIT, PER AL FOMENT I LA PROMOCIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS
Parts
D’una part el senyor Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu del Departament de
Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, en exercici de les competències
atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 123/2017, de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de
juliol de 2017) en relació amb els decrets de presidència núm. 120/2017 i núm. 121/2017,
de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017).
I d’altra part la senyora Isabel Andrés Portí, presidenta de l’associació cultural Zeit
Menorca,
En el caràcter en què intervenen, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
necessària per formalitzar aquest protocol de col·laboració.
Antecedents

1. El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca duu a terme
diverses activitats de foment de l’activitat cultural i artística a l’illa de Menorca, en
compliment de les competències i responsabilitats que li atorguen l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i la Llei 6/1994 d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de
llibres i esports.
2. L’entitat Zeit Menorca, d’acord amb els seus estatuts, té com a finalitats ajudar a les
persones en la seva educació cultural a través dels ensenyaments relacionats amb l’art, la
cultura, la salut, el benestar, l’ecologia, la protecció mediambiental, la sobirania alimentària
i l’espiritualitat; així com expandir, divulgar i sostenir aquests coneixements amb l’ànim
d’ajudar al desenvolupament integral personal.
Per tal d'assolir aquests objectius, l’entitat Zeit Menorca impulsa tot tipus d'accions
formatives, culturals i artístiques.
Atès que ambdues parts participen de l’interès en la promoció de la cultura, expressen
l’interès recíproc per col·laborar en la difusió i promoció de les activitats que duguin a
terme respectivament en els seus àmbits, i a col·laborar en l’organització d’activitats
conjuntes.
En conseqüència, voluntàriament acorden subscriure el present protocol que es regirà pels
següents:
Pactes
Primer. Establir un marc de col·laboració mútua per al foment de les activitats de caràcter
formatiu, cultural i artístic que totes dues parts duen a terme a l’illa de Menorca.
Segon. Manifestar el compromís de cada part de fer difusió, a través dels mitjans propis,
impresos o digitals, de les activitats que dugui a terme l’altra part, sempre d’acord amb la
legalitat i amb els principis i competències del Consell Insular de Menorca.
Tercer. L’entitat Zeit Menorca podrà fer constar el suport del Departament de Cultura i
Educació en les publicacions, convocatòries i materials de difusió de les seves activitats,
tot inserint-hi el logotip del Departament, sempre amb el consentiment explícit del
conseller de Cultura i Educació, i sense que aquest suport comprometi cap aportació
econòmica del Consell per a la realització d’aquestes activitats.
Quart. Expressar la intenció d’organitzar conjuntament activitats i esdeveniments de
caràcter formatiu, cultural i artístic que contribueixin a desenvolupar els objectius i
programes del Departament de Cultura i Educació del Consell, que es regularan a través
d’acords específics.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest protocol en tres exemplars i a un sol
efecte.

LL) REVOCACIÓ TOTAL I CONSEGÜENT PÈRDUA DEL DRET DE
COBRAMENT TOTAL DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN

MATÈRIA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL I FOMENT DELS PRODUCTES
AGROALIMENTARIS DE MENORCA ANY 2017 (Exp. 3307-2017-000015).Per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar la revocació total i la consegüent pèrdua del dret de
cobrament total de l'import atorgat a l'Ajuntament de Ciutadella, amb CIF
P0701500A, mitjançant l'acord de Consell Executiu del CIM de dia 2 d'octubre
de 2017 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella en matèria de dinamització
comercial i foment dels productes agroalimentaris de Menorca durant l'any
2017, atès que l'import concedit pel CIM no ha estat justificat correctament per
l'Ajuntament de Ciutadella, beneficiari d'aquesta convocatòria:
Beneficiari

CIF

Import concedit

Import pagat

Import a
retornar

Import a
revocar

Ajuntament de
Ciutadella

P0701500A

16.875 €

13.500 €

13.500 €

16.875 €

Segon.- Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ciutadella.
M) REVOCACIÓ PARCIAL I CONSEGÜENT PÈRDUA PARCIAL DEL DRET
DE COBRAMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL INSUALR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS EN
MATÈRIA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL I FOMENT DELS PRODUCTES
AGROALIMENTARIS DE MENORCA, ANY 2017 (Exp. 3307-2017-000016).Per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Sant
Lluís mitjançant l'escrit de dia 5 d'abril de 2019 contra l'inici de l'expedient
administratiu de revocació parcial i consegüent pèrdua parcial del dret de
cobrament en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
de Menorca i l'Ajuntament de Sant Lluís en matèria de dinamització comercial i
foment dels productes agroalimentaris de Menorca durant l'any 2017.
Segon.- Aprovar la revocació parcial i la consegüent pèrdua parcial del dret de
cobrament de l'import atorgat a l'Ajuntament de Sant Lluís, amb CIF
P0705200D, mitjançant l'acord de Consell Executiu del CIM, pres en la sessió
de caràcter ordinari de 2 d'octubre de 2017, pel qual s'aprovà el Conveni de
col·laboració entre el CIM i l'Ajuntament de Sant Lluís en matèria de
dinamització comercial i foment dels productes agroalimentaris de Menorca per
l'any 2017, atès que l'import concedit pel CIM supera la quantitat correctament
justificada:
Beneficiari

CIF

Import
concedit

Import pagat

Import a
retornar

Import a
revocar

Ajuntament Sant Lluís

P0705200D

8.437,50 €

6.750 €

4.101,52 €

5.789,02 €

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Sant Lluís.
N) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I ASOCIACIÓN CULTURAL AERONÁUTICA
ESPAÑOLA PER A LA CELEBRACIÓ D'UN FESTIVAL AERI AMB MOTIU DE
L'ANIVERSARI DE L'AEROPORT DE MENORCA I L'AVIACIÓ CIVIL A L'ILLA
(Exp. 03131-2019-000031).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta
l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
Asociación Cultural Aeronáutica Española per a la celebració d’un festival aeri
amb motiu de l’aniversari de l’Aeroport de Menorca i l’aviació civil a l’illa, el
contingut del qual es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
ASOCIACIÓN CULTURAL AERONÁUTICA ESPAÑOLA PER A LA CELEBRACIÓ D’UN
FESTIVAL AERI AMB MOTIU DE L’ANIVERSARI DE L’AEROPORT DE MENORCA I
L’AVIACIÓ CIVIL A L’ILLA
D'una part l'Honorable Senyora Susana Irene Mora Humbert, presidenta del Consell
Insular de Menorca, en la representació que exerceix, com a presidenta, del Consell
Insular de Menorca d’acord amb l’atribució que resulta de l’article 9.1 de la Llei 8/2000, de
27 d’octubre, de consells insulars.
D’altra banda Pablo González Fernández, president del Asociación Cultural Aeronáutica
Española, amb CIF núm. G-36990463.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. Durant el present any 2019 a Menorca celebrem l'efemèride del 50 aniversari de la
posada en funcionament de l’aviació civil a Menorca i del 50è aniversari de la construcció i
posada en funcionament de l'aeroport de Menorca.
2. L’Asociación Cultural Aeronáutica Española ha sol·licitat, amb registre d’entrada
nombre GE/011927/2019, una subvenció com a col·laboració en l’organització, juntament
amb de totes les administracions públiques de l’illa i de l’Aeroport de Menorca, d’un
festival aeri amb motiu de la celebració de l’esmentada efemèrides.
3. L'objectiu de la celebració del festival aeri és celebrar una commemoració tan important
i significativa per als menorquins i menorquines com va ser la posada en funcionament de
l’aeroport de Menorca, donada la importància que va suposar en el seu moment, i que va
assenyalar un abans i un després en la connectivitat de la nostra illa. Avui dia continua
sent determinant en les relacions comercials, turístiques, culturals i en definitiva en el
desenvolupament social del territori insular.

4. Un dels objectius del Consell Insular de Menorca és donar suport a entitats que
celebren commemoracions especials i d’especial rellevància per a l’illa.
5. El Consell Insular de Menorca ha aprovat la modificació pressupostària consistent en
l’addició, en l’annex previst en la base d’execució 22a del Pressupost general del Consell
Insular de Menorca de 2019, d'un ajut nominatiu amb càrrec a la partida 1-91200-4890000
Subvencions a entitats ciutadanes, per un import de màxim de 15.000 euros.
Per tot això, les parts que intervenen en aquest acte, s’avenen a signar aquest conveni
d’acord amb els següents
Pactes
Primer. Objecte
L'objecte del present conveni és donar suport a l'entitat Asociación Cultural Aeronáutica
Española, per un import de màxim de 15.000 euros, per a l'organització d'un festival aeri
en el mes de setembre d’aquest any 2019 amb motiu de la celebració del 50è aniversari
de l’Aeroport de Menorca i d’aniversari de l’aviació civil a l’illa.
Segon. Compromisos que assumeix l'entitat Asociación Cultural Aeronáutica
Española
L'entitat Asociación Cultural Aeronáutica Española, es compromet a dur a terme
l’organització de l’esmentat festival aeri durant el mes de setembre d’aquest any 2019,
amb la col·laboració i en coordinació amb totes les administracions locals de l’illa així com
amb l’Aeroport de Menorca.
Tercer. Aportació del Consell Insular de Menorca
El Consell Insular de Menorca aportarà a l'entitat Asociación Cultural Aeronáutica
Española un ajut de fins a 15.000 euros, amb càrrec a la partida 1-91200-4890000
(Subvencions a entitats ciutadanes), i efectuarà el pagament al compte corrent a nom de
l'entitat Asociación Cultural Aeronáutica Española, amb IBAN núm. ES58 2080 5040 5130
4001 8438.
El pagament de la subvenció es durà a terme en dos terminis, un primer pagament de
3.000€ a la signatura del conveni i altre un cop lliurada la justificació correctament.
Els compromisos financers assumits pel Consell Insular de Menorca són financerament
sostenibles conformement el que preveu l’article 48.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
Quart. Compatibilitat amb altres ajuts
L'ajut del Consell Insular de Menorca és compatible amb altres subvencions públiques o
privades que pugui rebre l'entitat Asociación Cultural Aeronáutica Española, sempre i quan
la suma de les ajudes percebudes en cap cas superi el cost total de l'activitat
subvencionada.

Cinquè. Justificació de la realització de l’activitat subvencionada
L'entitat Asociación Cultural Aeronáutica Española es compromet a justificar, en finalitzar
el programa d'activitats i abans de dia 15 de desembre de 2019, les despeses efectuades
amb càrrec a l’ajut rebut, per a la qual cosa ha de presentar al Consell Insular de Menorca
un compte justificatiu simplificat que inclogui la informació o la documentació acreditativa
següent:
- Una memòria d'actuació en què es justifiqui el compliment de les condicions imposades
en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts.
- Relació de factures dels subministraments i les despeses d'activitats o accions
organitzades des de l'1 de gener al 30 de novembre de 2018.
El Consell Insular de Menorca podrà fer un seguiment de l’ajut concedit i fer les
comprovacions que estimi oportunes, que permetin obtenir evidència raonable sobre
l'adequada aplicació de l'ajut. A aquest fi podrà requerir al beneficiari que li remeti els
justificants de despesa que consideri oportuns.
Sisè. Altres obligacions de l’Asociación Cultural Aeronáutica Española, com a
entitat subvencionada
L’entitat adquireix, així mateix, les obligacions següents:
a) Acreditar, quan el Consell Insular de Menorca li ho sol·liciti, que es troba al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. No serà necessari en el cas que
s’hagi autoritzat expressament el Consell Insular de Menorca a consultar aquestes dades
a través de l’Agència Tributària.
b) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li requereixi el Consell
Insular de Menorca.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca
i la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes.
d) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat, sempre que la suma de les ajudes percebudes en cap cas
superi el cost total de l'activitat subvencionada.
e) Fer constar en totes les publicacions que es realitzin, de manera expressa i sempre que
sigui possible, el suport del Consell Insular de Menorca en la realització de les activitats
subvencionades, amb el logotip del Consell Insular en els llocs on es realitzin les activitats
i la menció expressa en les xarxes socials propietat del Asociación Cultural Aeronáutica
Española.
f) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que
alteri o que dificulti greument el desenvolupament del festival aeri.
Setè. Comissió mixta de seguiment
A partir de la signatura del conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment,
vigilància i control amb representants designats pels subjectes firmants en règim de
paritat. La comissió esmentada s'ha de responsabilitzar del seguiment, vigilància i control
de les accions derivades del conveni.

La comissió mixta de seguiment s'ha de reunir sempre que ho sol·liciti per escrit una de
les parts.
En la constitució de la comissió es designarà les persones que duran a terme les funcions
de presidència i secretaria, que poden tenir un caràcter rotatori.
El règim de funcionament i adopció d'acords és l'establert en la Llei 40/2015, de 2
d'octubre, per al funcionament dels òrgans col·legiats.
Vuitè. Revocació o reintegrament de l'ajut
S’aplicarà la normativa vigent en matèria de subvencions, pel que fa a la revocació i el
reintegrament de l’ajut concedit, en els casos d’incompliment total o parcial dels objectius
de l’activitat o del projecte que fonamenta la concessió de la subvenció; de manca de
justificació total o parcial de l’ajut concedit, i en la resta d’incompliments previstos en la
normativa esmentada.
Novè. Règim jurídic aplicable amb caràcter supletori
En tot el que no preveu expressament aquest conveni s’aplicaran supletòriament la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i les disposicions que siguin
aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les
contingudes en les normes següents:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de
desembre de 2005)
Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
Desè. Naturalesa administrativa del conveni
Es fa constar expressament el caràcter administratiu d’aquest conveni i la competència
dels jutjats i tribunals contenciosos administratius per conèixer de totes les controvèrsies
que es puguin generar amb motiu del seu compliment.
Onzè. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia que se signi i la seva vigència acabarà una
vegada complertes les obligacions contretes per les parts en aquest document.
I en prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per triplicat i a un
sol efecte en el lloc i en la data que s'esmenten més avall.

CINQUÈ.- CONTRACTACIÓ
A) PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE L'OFICINA INTEGRAL
DE
L'HABITATGE,
SERVEI
D'ACOMPANYAMENT
(Exp.

C4319-2019-000006).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords
següents:
Primer.- Aprovar la pròrroga del CONTRACTE DEL SERVEI DE L´OFICINA
INTEGRAL DE L’HABITATGE, SERVEI D’ACOMPANYAMENT, subscrit amb
l'associació PROVIVIENDA, per un període de dos (2) anys més, des del dia
22 de novembre de 2019 al 21 de novembre de 2021, pel mateix preu que el
contracte adjudicat.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la durada que tindrà la pròrroga
aprovada, per 237.715,25 €, IVA exempt, amb càrrec a la partida
pressupostària corresponent segons el document comptable que consta en
l’expedient i amb la distribució anual següent:
Any
2019 (22 al 30 de novembre)

Total (IVA exempt)
3.301,60 €

Partida pressupostària
23110.2279970

2020 (desembre 2019 - novembre 2020)

118.857,63 €

---

115.556,02 €
237.715,25 €

--

2021 (desembre 2020 - 21 de novembre 2021)
Total

Tercer.- Notificar aquests acord a la responsable del contracte i a la
contractista, a la qual se li requerirà que comparegui per formalitzar la pròrroga.
B) APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE FEINA QUE PRESENTA
PROVIVIENDA EN COMPLIMENT DEL PUNT 3 DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE SERVEI DE
L'OFICINA INTEGRAL DE L'HABITATGE, SERVEI D'ACOMPANYAMENT
(Exp. C4317-2018-000004).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta els
acords següents:
Primer.- Aprovar el Pla tècnic de feina anual, corresponent al 2019, presentat
per Provivienda.
Segon.- Notificar al contractista i al responsable del contracte aquesta
resolució
C) RATIFICACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONTRACTE PRIVAT DE
PATROCINI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ALBERT
TORRES BARCELÓ (Exp. C4300-2019-000118).- Per unanimitat i en votació
ordinària, adopta l'acord següent:
Ratificar el contracte privat de patrocini entre el Consell Insular de Menorca i
l’esportista Albert Torres per promocionar la marca Made in Menorca signat dia
14 de gener de 2019 i aprovar la despesa corresponent.

D) APROVACIÓ DE LA FACTURA PER EXCÉS D'AMIDAMENT EN EL
PROJECTE DE RESTAURACIÓ D'UN TRAM DE LES MURADES DEL
CASTELL ISLÀMIC DE SANTA ÀGUEDA DE FERRERIES
(Exp.
2108-2016-000012).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Aprovar la factura del quart certificat de M. Polo, SL, de dia 26-04-2019, de les
obres de restauració d'un tram de les murades del castell islàmic de Santa
Àgueda (Ferreries), per valor de 7.624.08 € (9,15 % del pressupost).
E) APROVACIÓ DEL CERTIFICAT FINAL DE L'OBRA DE PAVIMENTACIÓ
DE DIVERSOS CARRERS EN EL MARC DEL CONVENI DE FIBRA ÒPTICA
(Exp. C4317-2019-000008).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta
l'acord següent:
Aprovar el certificat final (certificat núm. 12), de 23 d’abril de 2019, de l’obra de
Pavimentació de diversos carrers en el marc del Conveni de Fibra Òptica, i
abonar al contractista, Antonio Gomila, SA, l’import de 98.900,31 € amb càrrec
a la liquidació del contracte.
SISÈ.- PERSONAL
- INCREMENT DEL GRAU PERSONAL DE LA SENYORA M. J. C. P. (Exp.
0611-2019-000073).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Aprovar l’increment del grau personal del nivell 12 al 13 a la funcionària M. J.
C. P. amb efectes i abonament des deL 17 d'abril de 2019.
SETÈ.- EXPEDIENTS SANCIONADORS.- No n'hi ha.
VUITÈ.- (URGÈNCIA) DECLARACIÓ COM A DESERTA DE LA
CONTRACTACIÓ
DELS
SERVEIS
DE
TRANSPORT
PÚBLIC
DISCRECIONAL DE VIATGERS PER CARRETERA EN AUTOBÚS ENTRE
ELS DIFERENTS POBLES DE L'ILLA DE MENORCA I ELS NUCLIS QUE
CELEBREN LES SEVES FESTES PATRONALS (JALEO BUS), PER
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.- Per unanimitat, es
declara la urgència de l'assumpte i, també per unanimitat, s'adopta el següent
acord:
Declarar deserta la contractació de serveis de transport públic discrecional de
viatgers per carretera en autobús entre els diferents pobles de l’illa de Menorca
i els nuclis que celebren les seves festes patronals (Jaleo bus), per
procediment obert i tramitació ordinària.

NOVÈ.- (URGÈNCIA) NOVA LICITACIÓ PER CONTRACTAR ELS SERVEIS
DE TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS PER
CARRETERA EN AUTOBÚS ENTRE ELS DIFERENTS POBLES DE L'ILLA
DE MENORCA I ELS NUCLIS QUE CELEBREN LES SEVES FESTES
PATRONALS (JALEO BUS), PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ
URGENT.- Per unanimitat, es declara la urgència de l'assumpte i, també per
unanimitat, s'adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar un nou expedient per a la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS PER CARRETERA
EN AUTOBÚS ENTRE ELS DIFERENTS POBLES DE L’ILLA DE MENORCA I
ELS NUCLIS QUE CELEBREN LES SEVES FESTES PATRONALS (JALEO
BUS), per procediment obert i tramitació urgent, per un import de
TRES-CENTS CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (€.- 305.492,54) IVA exclòs; que podrà ser
millorat a la baixa pels licitadors, i d'acord amb els lots següents:
LOT I (Zona Centre)

IVA exclòs

% IVA

Import IVA

IVA inclòs

Transport

59.255,72 €

10 %

5.925,57 €

65.181,29 €

Vigilància

14.596,35 €

21 %

3.065,23 €

17.661,58 €

4.045,81 €

10 %

404,58 €

4.450,39 €

Control
Total Lot I
LOT II (Zona Est)
Transport
Vigilància
Control
Total Lot II
LOT III (Zona Oest)

77.897,88 €

9.395,39 €

87.293,27 €

Import IVA

IVA inclòs

IVA exclòs

% IVA

113.137,34 €

10 %

11.313,73 €

124.451,07 €

27.577,16 €

21 %

5.791,20 €

33.368,36 €

7.643,83 €

10 %

764,38 €

8.408,21 €

17.869,32 €

166.227,64 €

148.358,34 €
IVA exclòs

% IVA

Import IVA

IVA inclòs

Transport

61.237,40 €

10 %

6.123,74 €

67.361,14 €

Vigilància

14.092,72 €

21 %

2.959,47 €

17.052,19 €

3.906,22 €

10 %

390,62 €

4.296,84 €

79.236,34 €

9.473,83 €

88.710,17 €

305.492,54 €

36.738,54 €

342.231,08 €

Control
Total Lot III
Total preu contracte

Segon.- Aprovar la urgència de la contractació, pels motius exposats als
antecedents, amb els efectes prevists en l’article 119.2 de l'LCSP.

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent, per un import de TRES-CENTS
QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS (€.- 342.231,08) IVA inclòs, d'acord amb la distribució anual
següent:
Any
2019

Del 23 de juny al 7 de setembre

2020

Del 23 de juny al 7 de setembre

TOTAL (IVA inclòs)
171.115,54 €
Total

171.115,54 €
342.231,08 €

Partida pressupostària
2279902
-----

Distribució per lots i anys:
Lot I: Zona Centre (es Migjorn Gran, Fornells, es Mercadal i Alaior)
Any
2019
2020

Del 23 de juny al 7 de setembre
Del 23 de juny al 7 de setembre
Total Lot I

TOTAL (IVA inclòs)
43.646,63 €
43.646,64 €
87.293,27 €

Partida pressupostària
2279902
-----

LOT II: Zona Est (Sant Lluís, es Castell, Maó i Sant Climent)
Any
2019
2020

Del 23 de juny al 7 de setembre
Del 23 de juny al 7 de setembre
Total Lot II

TOTAL (IVA inclòs)
83.113,82 €
83.113,82 €
166.227,64 €

Partida pressupostària
2279902
-----

LOT III: Zona Oest (Ciutadella i Ferreries)
Any
2019
2020

Del 23 de juny al 7 de setembre
Del 23 de juny al 7 de setembre
Total Lot III

TOTAL (IVA inclòs)
44.355,09 €
44.355,08 €
88.710,17 €

Partida pressupostària
2279902
-----

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, una vegada
modificada la lletra Q del quadre de característiques del contracte, sobre
subcontractació, segons s’ha indicat en els antecedents, i el plec de
prescripcions tècniques que regulen el contracte, que s'incorporen com a
annex.
Aquests plecs poden ser objecte de recurs especial en matèria de contractació,
d’acord amb els articles 44.2 i 50.1 de la Llei 9/2017 de contractes del sector
públic, de 8 de novembre (d’ara en endavant LCSP), en el termini de quinze
dies (15) dies hàbils comptats a partir de l’endemà d'haver-se publicat l’anunci
de licitació en el Perfil del contractant del CIM.
Cinquè.- Convocar-ne licitació pública mitjançant la inserció dels corresponents
anuncis en el DOUE i en el Perfil del contractant, per tal que en el termini de 15
dies naturals (art. 137 en relació amb el 119.2 b de l'LCSP) comptats a partir
de l’endemà d'enviar el corresponent anunci en el DOUE, els licitadors puguin

presentar les seves ofertes, de conformitat amb els art. 156.2 i 156.3 c, en
relació amb el 135, de l'LCSP.
Sisè.- Aprovar, de conformitat amb l’article 326.4 de l'LCSP, la composició de
la mesa de contractació que s’assenyala a continuació:
President/a:
Titular: Miquel Preto Fernández, conseller executiu del Departament de
Mobilitat del CIM
Suplent: Maite Salord Ripoll, consellera executiu del Departament de
Cooperació Local i Promoció Turística del CIM
Vocals:
-Titular: Guillem Simó Bordoy, interventor del CIM
Suplent: Roger Arnáiz Oller, TAG dels Serveis Econòmics del CIM
-Titular: Rosa Salord Olèo, secretària del CIM
Suplent: Valentina Hidalgo Piris, TAG dels Servei Jurídics del CIM
Titular: Gabriela Mir Losada, inspectora de transports del CIM
Suplent: Josep Florit Moll, inspector de transports del CIM
Titular: Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu del Departament de
Cultura i Educació del CIM
Suplent: Cristina Gómez Estévez, consellera executiva del Departament de
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del CIM
Secretari/ària:
-Titular: Josefa María Ramos Goñalons, administrativa del Servei de
Contractació del CIM
Suplent: Jordi Pérez Parpal, auxiliar administratiu del Servei de Contractació
del CIM
La mesa estarà assistida pels assessors tècnics i pel personal de
l’Administració que es considerin adients. Aquestes persones no tindran dret de
vot. Els acords s’adoptaran per majoria simple. En cas d’empat, decidirà el vot
de qualitat de la presidència.
Setè.- Publicar la composició de la mesa en el Perfil del contractant, d’acord
amb l’article 326.3 de l'LCSP, amb una antelació mínima de set dies naturals
al dia en què s'hagi de reunir per examinar la documentació administrativa,
conformement amb l’art. 21 apartat 4 de l'RLCSP.

DESÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.- No hi ha intervencions.
EL SECRETARI DEL CONSELL EXECUTIU

Octavi Pons Castejón

Vist i plau,
LA PRESIDENTA
Susana Irene Mora Humbert

