CONSELL INSULAR DE MENORCA - CONSELL EXECUTIU
EXTRACTE ASSUMPTES SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 2.9.2019
Comença a les 9h 15min i acaba a les 9h 30min
HI ASSISTEIXEN:
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta
Sra. Maite Salord Ripoll, vicepresidenta i consellera executiva
Sr. Miquel Company Pons, conseller executiu
Sra. Bárbara Inmaculada Torrent Bagur, consellera executiva
Sr. José Pastrana Huguet, conseller executiu
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu
Sra. Francesca Gomis Luis, consellera executiva
Sra. Cristina Gómez Estévez, consellera executiva
Secretari
Sr. Octavi Pons Castejón
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER
ORDINARI DE DIA 26 D'AGOST DE 2019.- Per unanimitat i en votació
ordinària, s'acorda d'aprovar l'acta de la sessió de caràcter ordinari de dia 26
d'agost de 2019.
SEGON.- COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.- No n'hi ha.
TERCER.- SUBVENCIONS I ALTRES TRANSFERÈNCIES
A) APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2019 DELS AJUTS DE
MINIMIS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER AL SECTOR EQUÍ
AMB LES MATEIXES BASES REGULADORES DE L'ANY 2018, TOT
SUBSTITUINT L'ANY 2016 PER L'ANY 2017, L'ANY 2017 PER L'ANY 2018 I
L'ANY 2018 PER L'ANY 2019 (Exp. 3304-2019-000001).- Per unanimitat i en
votació ordinària, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar la convocatòria d’ajuts al sector equí de Menorca
corresponent a l'any 2019, que es regirà per les bases d’ajuts al sector equí de
l’any 2018 aprovades pel Consell Executiu de dia 30-7-2019 (BOIB núm. 100
de 14 d’agost de 2018), amb les modificacions següents:
1. Substituir les referències de l'any 2016 per l'any 2017, les de l'any 2017 per
l'any 2018 i les de l'any 2018 per l'any 2019.

2. Substituir l'import màxim de 15.000 € que figura en les bases 5.2 a i 6.3 c
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
Partida
5.41900.4890002 Ajuts al sector equí de Menorca

Quantia màxima
70.000€

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 contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria que s’hagin
concretat posteriorment a la seva aprovació.
b) El termini de presentació de sol·licituds i de justificació s'estén des de
l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB) fins al 30 d’octubre de 2019.
c) La instrucció d'aquesta convocatòria correspon al senyor José María Mir
Orfila, tècnic del Departament d’Economia i Territori.
d) S'aprova la composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts,
integrada per:
- President: Miquel Company Pons, conseller executiu d’Economia i Territori
- Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament
- Vocals:
Pilar Pons Goñalons, directora insular d'Economia
José Marí Mir Orfila, tècnic del Departament d’Economia i Territori
Antoni Mercadal López, tècnic del Departament d’Economia i Territori
Fca. Llabrés Riudavets, tècnica del Departament d’Economia i Territori
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).
B) SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I
UNIVERSITAT DINS LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA XARXA
D'ESCOLES PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS (RESOLUCIÓ DEL
CONSELLER D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DE 24 DE MAIG DE 2019) (Exp.

03133-2019-000013).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears, en el marc de la convocatòria aprovada per
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la
qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per
a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al
sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al
funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament
d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives
de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més
vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exlusió social,
corresponents a l’any 2019 (BOIB núm. 72 de dia 30 de maig de 2019).
C) CORRECCIÓ D'ERROR EN L'ACORD DE CONCESSIÓ D'AJUTS A
ACCIONS PER MILLORAR EL CONEIXEMENT HISTÒRIC DE MENORCA
ANY 2019 (Exp. 2112-2019-000001).- Per unanimitat i en votació ordinària,
adopta l'acord següent:
Corregir l’error detectat en l’acord del Consell Executiu de dia 17 de juny de
2019 pel qual es resolia la concessió d’ajuts a accions per millorar el
coneixement històric de Menorca any 2019, de manera que en el punt tercer
(denegació ajuts línia 1. Restauració de béns del patrimoni històric), on deia:
SOL·LICITANT: Fundació Hospital Illa del Rei
PROJECTE: Reparació de les pilastres A1, A4, A5 i A6
PUNTUACIÓ: 61 punts
ha de dir:
SOL·LICITANT: Fundació Hospital Illa del Rei
PROJECTE: Reparació de les pilastres P6 i P8
PUNTUACIÓ: 61 punts
D) AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LLIURAR LA JUSTIFICACIÓ DE
DIVERSOS AJUTS CONCEDITS DINS LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A
ACCIONS QUE MILLORIN EL CONEIXEMENT, LA SALVAGUARDA I LA
DIFUSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MENORCA ANY 2018 (Exp.
2112-2018-000001).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Ampliació el termini per lliurar l'informe i la justificació de l'ajut que van rebre
l'any 2018, fins al 18 de febrer de 2020, als beneficiaris següents:

Línia 1 Restauracions
- Amics de la Mar de Menorca:Restauració del llaüt Maria Glòria
Línia 2 Intervencions arqueològiques i paleontològiques
- Societat per a la Investigació i la Recuperació del Patrimoni Cultural:
Intervenció a Torre d’en Galmés en el marc del projecte d’Estudi sistemàtic
dels processos constructius de l’arquitectura talaiòtica
- Universitat d’Alacant: Intervenció arqueològica a Son Catlar (Ciutadella) (V
fase)
Línia 3 Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic
- Miquel López Gual: Testimonis d’una lluita incansable per la democràcia.
Inventari i catalogació de l’arxiu d’Antoni Pons Melià
- Marta Portillo Ramírez: La microarqueologia dels fems a través de
l’arqueologia experimental
- Bartomeu Vallori Márquez: Planimetria 2D i 3D i bioarqueologia: projecte
d’investigació arqueològica al campament romà de Sanitja (es Mercadal)
Línia 4 Publicacions científiques
- Associació Sanisera: Article "El centre de culte cristià de Sanisera (Sanitja,
Menorca). Segles V-IX"
E) ACORD DE TREBALL PER A L'EDICIÓ DEL QUADERN XIBAU DE
POESIA, NÚM. 19, ILLANVERS XIV (Exp. 1546-2019-000011).- Per
unanimitat i en votació ordinària, adopta el següent acord:
Aprovar una aportació a l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), per import de
1.916,64 euros, amb càrrec a la partida 4-33400-4110000, per a l’edició del
Quadern Xibau de Poesia núm. 19, Illanvers XIV.
QUART.- CONVENIS
A) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA
FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC), EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'ESTUDIANT ANDREA MOLL ALLÈS
(Exp. 1855-2019-000002).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Aprovar el conveni de cooperació educativa, que s'adjunta com a annex, entre
la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, el Consell Insular de
Menorca i Andrea Moll Allès, amb l'objecte d'establir les condicions en què
l'esmentada estudiant desenvoluparà les activitats de pràctiques de
l'assignatura PRC1-Psicologia clínica i de la salut (10.547) al centre de dia per
a persones amb discapacitat psiquiàtrica situat al Centre Polivalent Sa Platja
Gran.

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA I CONSELL INSULAR DE MENORCA I ANDREA MOLL ALLES
Barcelona, 30 de juliol de 2019
PARTS
D'una part, el Sr. Carles Sigalés Conde, que intervé en nom i representació de la
Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «UOC»), amb el CIF G-60667813,
domiciliada a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39, que actua com a representant legal
d'aquesta institució en qualitat de vicerector de Docència i Aprenentatge, d'acord amb les
facultats que té atribuïdes en virtut dels poders atorgats per la notària Sra. Maria Isabel
Gabarró Miquel, en data 16 de juliol de 2013, amb número de protocol 1774.
La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant «FUOC») és titular
de la Universitat Oberta de Catalunya, reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya
3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya.
De l'altra part, Susana I. Mora Humbert, que actua en qualitat de Presidenta del Consell
Insular de Menorca (en endavant, «Centre de Pràctiques»), amb el CIF S0733002J i amb
domicili social a Pl. de la Biosfera 5, 07703 Maó.
I, d'una altra, Andrea Moll Alles, amb el DNI 41747545S, estudiant del pla d'estudis que
porta a l'obtenció del títol de Grau de Psicologia de la UOC.
Les parts declaren i manifesten que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal
necessària i la competència suficient per a subscriure'l.
CLÀUSULES
1. Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions en què l'estudiant Andrea Moll Alles
ha de desenvolupar les activitats de pràctiques de l'assignatura PRC1-Psicologia clínica i
de la salut (10.547) al Centre de Pràctiques.
2. Condicions de les pràctiques
Les pràctiques objecte d'aquest conveni s'han de desenvolupar d'acord amb les
condicions següents:
a) Tipologia de les pràctiques: curriculars
b) Modalitat de les pràctiques: presencial
c) Data d'inici: 01-10-2019
d) Data de finalització: 20-12-2019
e) Total d'hores de dedicació: 90
f) Horari: 08:00h a 13:30h
g) Lloc: Centre Dia Sa Platja Gran. Ciutadella
h) Objectius educatius i activitats que es desenvolupen: els que s'estableixen en el
projecte formatiu que s'adjunta com a annex I a aquest conveni.

3. Tutor acadèmic o tutora acadèmica de la UOC
La UOC nomena Clara Selva Olid, professor o professora responsable de l'assignatura
PRC1-Psicologia clínica i de la salut (10.547), tutor acadèmic o tutora acadèmica de la
universitat de les pràctiques acadèmiques externes de l'estudiant, que té les funcions
següents:
a) Vetllar perquè les pràctiques es portin a terme amb normalitat, en coordinació amb el
tutor extern o la tutora externa de pràctiques.
b) Fer el seguiment efectiu de les pràctiques, en coordinació amb el tutor extern o la tutora
externa de les pràctiques i veient, si escau, els informes de seguiment.
c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el projecte formatiu.
d) Avaluar el resultat acadèmic derivat de la col·laboració en pràctiques.
e) Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació a què tingui accés a
conseqüència de l'activitat com a consultor o consultora de les pràctiques.
4. Tutor extern o tutora externa del centre de pràctiques
El Centre de Pràctiques nomena Monica Arias Valenzuela, professional del Centre de
Pràctiques, tutor extern o tutora externa de les pràctiques acadèmiques externes de
l'estudiant, amb les funcions següents:

Acollir l'estudiant i organitzar l'activitat que s'ha de portar a terme d'acord
amb el que estableix el projecte formatiu.

Supervisar les activitats de l'estudiant, orientar i controlar el
desenvolupament de la pràctica en una relació basada en el respecte mutu i el
compromís amb l'aprenentatge.

Informar l'estudiant de l'organització i el funcionament del Centre de
Pràctiques i de la normativa d'interès, especialment la relativa a la seguretat i els
riscos laborals.

Coordinar amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC el
desenvolupament de les activitats que estableix aquest conveni, incloent-hi les
modificacions del projecte formatiu que puguin ser necessàries perquè les
pràctiques es portin a terme amb normalitat, així com la comunicació i la resolució
de possibles incidències que puguin sorgir en el desenvolupament de les
pràctiques i el control de permisos per a la realització d'exàmens.


Emetre els informes finals i, si escau, l'informe de seguiment intermedi.


Proporcionar la formació complementària que necessiti l'estudiant per a
portar a terme les pràctiques.

Proporcionar a l'estudiant els mitjans materials i digitals indispensables per
a portar a terme les pràctiques.


Facilitar i estimular l'aportació, per part de l'estudiant, de propostes
d'innovació, millora i emprenedoria dels objectius propis de la seva funció.

Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació que tingui
de l'estudiant a conseqüència de l'activitat com a tutor.

Ajudar i assistir l'estudiant, durant el període de pràctiques al Centre de
Pràctiques, per a les qüestions de caràcter professional que pugui necessitar
resoldre per a portar a terme les activitats que desenvolupa en aquest Centre de
Pràctiques.

Comunicar al tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC les
incidències que es produeixin.


Participar en l'avaluació de l'activitat de pràctiques de l'estudiant.

La UOC ha de reconèixer, mitjançant l'expedició de la certificació acreditativa
corresponent, l'activitat que ha dut a terme el tutor extern o la tutora externa del Centre de
Pràctiques.
5. Obligacions de l'estudiant
L'estudiant assumeix les obligacions següents:
- Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor
extern o tutora externa del Centre de Pràctiques i amb la supervisió del tutor acadèmic o
tutora acadèmica de la UOC.
- Complir l'horari, el temps de dedicació i les normes fixades pel Centre de Pràctiques.
- Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades.
- Elaborar la memòria final de les pràctiques i, si escau, l'informe de seguiment intermedi.
- Mantenir el contacte amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC durant el
desenvolupament de les pràctiques i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir, i
també lliurar-li els documents i els informes de seguiment intermedi i la memòria final que
li demanin.
- Preservar la confidencialitat de la informació a què té accés per raó de la seva tasca, i
guardar secret professional sobre les seves activitats durant el període de pràctiques i
també després que hagin finalitzat.
- Fer servir amb cura els recursos, respectar les normes de funcionament, seguretat i
prevenció de riscos laborals i, si escau, les infraestructures tecnològiques del Centre de
Pràctiques.
- Tenir una actitud respectuosa amb la política del Centre de Pràctiques i salvaguardar el
bon nom de la UOC.
- Quan l'activitat de pràctiques impliqui contacte habitual amb menors d'edat, l'eficàcia de
l'esmentat conveni queda supeditada a què l'estudiant acrediti davant el Centre de
Pràctiques que no ha estat condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
L'estudiant ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'un certificat
negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
6. Vincle amb el Centre de Pràctiques

La relació que s'estableix entre l'estudiant i el Centre de Pràctiques és de caire
estrictament acadèmic i en cap cas no implica l'existència d'una relació laboral. Durant la
seva estada en pràctiques, l'estudiant no ha d'assumir les responsabilitats pròpies dels
professionals del Centre de Pràctiques.
En aquest sentit, l'estudiant no pot reclamar que es computi el temps d'estada en
pràctiques per a calcular la seva antiguitat a l'empresa ni que es tingui en compte com a
període de proves en el supòsit que s'incorpori al Centre de Pràctiques un cop acabades
les pràctiques, llevat que en el conveni col·lectiu aplicable s'estipuli expressament una
cosa diferent.
L'estudiant no rep cap compensació econòmica pel desenvolupament de les pràctiques
acadèmiques externes objecte d'aquest conveni.
7. Assegurança
Els estudiants que desenvolupin les pràctiques externes a Consell Insular de Menorca
estan coberts per una assegurança d’accidents, contractada per la UOC, amb cobertura
mundial perquè els rescabali en cas d’accidents o danys personals. També estan coberts
per una assegurança de responsabilitat civil general contractada per la UOC, excepte en
el territori d’Estats Units, Canadà i Mèxic.
Quan les activitats de pràctiques dels estudiants estiguin relacionades amb l’atenció
hospitalària i/o sanitària, també estaran coberts per una assegurança de responsabilitat
civil mèdica, contractada per la UOC, que cobreix únicament en el territori espanyol.
8. Certificació de les pràctiques externes
Un cop acabades les pràctiques, la universitat ha d'expedir a l'estudiant un certificat
acreditatiu que contingui els aspectes següents: el titular del document, el centre on s'han
fet les pràctiques, la durada, les dates de realització, la descripció de la pràctica i les
activitats desenvolupades.
9. Normativa aplicable
En tot cas, les pràctiques externes s'han de regir pel que disposa el Reial decret 592/2014,
d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris, i pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut
de l'estudiant universitari.
Així mateix, si el centre de pràctiques és d’àmbit internacional, aquest ha de garantir la
viabilitat de les pràctiques acadèmiques externes de l’estudiant en funció de la normativa
aplicable en el país de destinació.
10. Propietat intel·lectual i industrial
L’estudiant, en qualitat d’autor, té la propietat intel·lectual que es derivi dels resultats de la
seva memòria de pràctiques, activitat de caràcter acadèmic que serà objecte d’avaluació,
als efectes de qualificar l’assignatura que promou la realització d’aquestes pràctiques.
Consell Insular de Menorca no pot fer-ne cap ús (reproduir-los, transformar-los, etc.) sense
el consentiment exprés de l’estudiant.

Si a conseqüència de les pràctiques externes de l'estudiant neix un producte nou, i per a
obtenir-lo han influït els coneixements adquirits dins de Consell Insular de Menorca o la
utilització de mitjans proporcionats per aquest centre, els drets de propietat intel·lectual
han de ser de propietat o titularitat conjunta de l'estudiant i Consell Insular de Menorca.
En cas que es vulgui comercialitzar aquest producte nou, l'estudiant i Consell Insular de
Menorca han de pactar prèviament, en un document independent, les condicions per a
fer-ho.
11. Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la Llei Orgànica
3/2018 de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del
Reglament General en Protecció de dades 2016/679, d’ara en endavant “RGPD”, i de la
legislació complementària. Així mateix, reconeixen haver estat informades de que el
responsable del tractament és la UOC i que les seves dades són tractades amb la finalitat
de formalitzar el present contracte i de complir i executar les obligacions derivades del
mateix i que poden ser cedides a les empreses del grup UOC. Es pot consultar l’exercici
dels drets d'accés, rectificació, oblit, oposició, limitació i portabilitat previstos al RGPD a la
política de privacitat de la UOC.
12. Entrada en vigor i durada
Aquest conveni entra en vigor en el moment de signar-lo i s'acaba en el moment en què
finalitzen les pràctiques, d'acord amb la data que preveu la lletra c de la clàusula 2.
El conveni i les pràctiques no poden ser objecte de pròrroga.
Quan les activitats de pràctiques impliquin contacte habitual amb menors d'edat, l'eficàcia
del present conveni queda supeditada al compliment de l'obligació prevista en la lletra i) de
la clàusula 5 del present conveni.
13. Resolució
Són causes d'extinció d'aquest conveni les següents:
a) L'acord mutu de les parts signants, manifestat per escrit.
b) La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un
preavís de quinze dies d'anticipació.
c) L'Incompliment d'alguna de les parts de les obligacions assumides en virtut d'aquest
document, que donarà dret a l'altra part per resoldre unilateralment aquest acord, cosa que
es farà efectiva en un període de trenta [30] dies a partir de la notificació.
d) Les causes generals d'extinció que estableix la legislació vigent.
14. Resolució de conflictes
Totes les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe
i dur a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per a
complir aquest acord de manera satisfactòria per a aquestes.

Qualsevol controvèrsia que derivi de la interpretació, el compliment o l'execució dels
acords d'aquest document s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts.
Les parts acorden que, a l'efecte de notificacions, s'estableixin els domicilis socials
d'ambdues institucions.
I, com a prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s'ha convingut, les
parts signen aquest conveni en tres exemplars, al lloc i en la data que s'indiquen en
l'encapçalament.
ANNEX I: Projecte formatiu
Àrea de treball / Nom de l'ocupació Centre Dia Sa Platja Gran. Ciutadella Tasques que
realitzarà l'estudiant
L'alumne podrà participar en qualitat d'observador en totes aquelles activitats que es
realitzen dins l'horari del Centre, a fi de tenir una visió global del funcionament del mateix.
Això comportarà la interacció amb els usuaris ja que s'integrarà amb normalitat en el seu
dia a dia. També acompanyarà a la psicòloga en totes aquelles accions pròpies de la seva
formació sempre que no interfereixin en el dret a la intimitat dels usuaris o a la protecció
de les seves dades. En funció dels interessos del centre i de l'alumne, se li podran
encomanar tasques a realitzar relacionades directament amb els estudis que cursa,
sempre amb la supervisió d'un tècnic. Aquestes tasques no es concreten per estar
subjectes als interessos d'ambdues parts però poden ser des de portar a terme una sessió
de grup conjuntament amb la psicòloga fins a l'elaboració escrita d'alguna proposta de
programa de rehabilitació cognitiva.Competències específiques
Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents
contextos.
Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència
per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i
organitzacions.
Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i
sobre la recerca.
Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l’elecció dels models, les teories, els
instruments i les tècniques més adequats en cada context d’avaluació i en cada
intervenció.
Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l’estudi del funcionament dels individus,
els grups o les organitzacions.
Analitzar i interpretar els resultats de l’avaluació psicològica.
Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l’ús dels resultats obtinguts de
les avaluacions psicològiques de les persones o els grups.

Definir els objectius i dissenyar el pla d’intervenció d’acord amb el propòsit d’aquesta
intervenció en grups, comunitats i organitzacions.
Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l’avaluació, la
investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la
professió.
Competències transversals
Competències bàsiques i generals
- Demostrar que es tenen i s’entenen els coneixements d’una àrea d’estudi que parteix de
la base de l’ensenyament secundari general, que se sol trobar en un nivell que, si bé es
fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen
coneixements procedents de l’avantguarda del camp d’estudi propi.
- Saber aplicar els coneixements a la feina o a la vocació d’una manera professional i
disposar de les competències que se solen demostrar mitjançant l’elaboració i la defensa
d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea d’estudi pròpia.
- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l’àrea d’estudi
pròpia) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole
social, científica o ètica.
- Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.
- Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis
posteriors amb un grau d’autonomia elevat.

B) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L'ASSOCIACIÓ MENORQUINA DE CAVALLS DE
PURA RAÇA ESPANYOLA PER LA REALITZACIÓ DEL SETÈ CAMPIONAT
DE BALEARS DE CAVALLS PRE A FERRERIES 2019 (Exp.
03131-2019-000047).- Per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord
següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Associació Menorquina de Cavalls de Pura Raça Espanyola per la realització
del VII Campionat de Balears Morfològic i Funcional de Cavalls PRE a
Ferreries (2019) que es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'ASSOCIACIÓ MENORQUINA DE CAVALLS DE PURA RAÇA ESPANYOLA PER LA
REALITZACIÓ DEL VII CAMPIONAT DE BALEARS MORFOLOGIC I FUNCIONAL DE
CAVALLS PRE A FERRERIES (2019)
Parts
D'una banda Miquel Company Pons, conseller executiu del Departament d’Economia i
Territori del Consell Insular de Menorca, nomenat per Decret de Presidència del CIM núm.
425/2019, de 10 de juliol (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) en relació amb els Decrets

de Presidència núm. 421/2019 i núm. 422/2019, de 9 de juliol (BOIB núm. 93 de 10 de
juliol de 2019).
I d’altra part el senyor Miguel Angel Pons Mascaró, president de l'Associació Menorquina
de Cavalls de Pura Raça Espanyola segons acord de l'Assemblea General Extraordinària
de dia 12 d’abril de 2019.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. L'Associació Menorquina de Cavalls de Pura Raça Espanyola és una entitat sense ànim
de lucre que es va fundar l'any 2009. Entre d'altres, la seva finalitat és la millora, la
defensa i el desenvolupament dels cavalls de pura raça espanyola dins l'àmbit de l'illa de
Menorca.
2. Aquesta associació lluita perquè el cavall espanyol sigui reconegut a Menorca tal com
es mereix.
3. Els dies 28 i 29 de setembre de 2019 tenen previst organitzar el VII Campionat de
Balears Morfològic-Funcional de Cavalls de Pura Raça Espanyola.
4. L'organització d'un campionat com aquests, amb un gran volum de cavalls desplaçats
des de fora de Menorca, és un referent per al sector i beneficia a les empreses auxiliars
que viuen del món del cavall.
5. El sector del cavall té a Menorca una identificació pròpia i genera una activitat
econòmica molt important.
6. El Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca, amb el seu
suport, vol col·laborar amb la realització del setè campionat.
7. En el pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019 es preveu una partida
de 8.000 € per a l'Associació Menorquina de Cavalls de Pura Raça Espanyola, per
l'organització del campionat.
8. Dia 26 de setembre de 2018 l'Associació Menorquina de Cavalls de Pura Raça
Espanyola va signar un conveni amb el Consell Insular de Menorca per donar suport a
l'organització del sisè campionat de Balears de Cavalls PRE a Ferreries. Aquesta acció
estava subvencionada amb 8.000€. L'Associació va justificar aquest conveni amb la seva
totalitat.
9. En data 20 de maig de 2019 (GE/013082/2019) l'associació sol·licita un ajut al CIM de
8.000€. El pressupost de despesa de les actuacions que vol realitzat és de 9.467€.
I com a resultat d’aquests antecedents establim aquest conveni d’acord amb els següents
Pactes

Primer. El present conveni té per objecte establir els termes i les condicions de
col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Associació Menorquina de Cavalls de
Pura Raça Espanyola per donar suport a l’organització del VII campionat Morfològic –
Funcional de Balears de Cavalls PRE a Ferreries.
Segon. L’aportació màxima del Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de
Menorca per a l'Associació Menorquina de Cavalls de Pura Raça Espanyola serà de vuit
mil euros (8.000 €) de la partida 5.41900.4890006.
Els compromisos financers assumits pel Consell Insular de Menorca mitjançant aquest
conveni 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.
Aquesta aportació és compatible amb la concessió d’altres ajuts pel mateix concepte per
part d’altres entitats, sense perjudici de l’obligació de l’entitat beneficiària 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.
Tercer. Aquesta subvenció es pagarà quan s'hagi justificat la realització de l’activitat amb
els documents que emparin les despeses corresponents a les actuacions pròpies d’aquest
conveni de col·laboració i d’acord amb les disponibilitats de tresoreria del Consell Insular
Menorca.
Dia 1 de desembre de 2019 és el darrer dia per justificar aquest conveni.
Per justificar l’ajut s’ha de presentar la documentació següent:
1. Compte justificatiu simplificat:
a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en el present
conveni, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Relació nominativa de les despeses i els pagaments realitzats i detalls d'altres
ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat. Totes les despeses que es relacionin
en aquest document han de ser factures que compleixin els requisits i les formalitats legals
i han de comptar amb els justificants de pagament bancari corresponent. (Annex I).
2. Programes o cartells del campionat.
No s’admeten com a justificants d’aquest conveni les despeses de personal ni el lloguer
de boxs (si que s'admeten les despeses de trasllat i muntatge dels boxs).
En cap cas no pot ser una despesa subvencionable l’impost del valor afegit (IVA), excepte
l’IVA no recuperable quan sigui costejat de manera efectiva i definitiva pel beneficiari.
La justificació d'aquest conveni s’ha de fer en la data abans indicada, tret que hi hagi
causes excepcionals que ho impedeixin i que els beneficiaris han d’al·legar per escrit
abans de la finalització d'aquest termini. A la vista de l’anterior, el CIM podrà ampliar el
termini de justificació dels ajuts.
Si la documentació presentada fos incompleta o incorrecta, el servei responsable
demanarà als beneficiaris que en facin la rectificació oportuna en el termini improrrogable
de deu dies hàbils.

El Departament d'Economia i Territori comprovarà els justificants que s’estimin oportuns i
que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció.
Amb aquesta finalitat, es requerirà al beneficiari que trameti els justificants de despesa
que se seleccionin.
Si la despesa justificada supera l’import del pressupost presentat, la possible desviació
pressupostària anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si la despesa justificada és
inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat es procedirà a la reducció de la
subvenció concedida aplicant el següent criteri: en cas d'executar més del 50 % del
pressupost presentat i menys del 100 %, es tramitarà el pagament de la quantitat
correctament justificada Si per contra, es deixa d'executar el 50 % o més del pressupost
presentat, es penalitzarà en un 10 % l'import correctament justificat. En cap cas es podrà
superar l'import concedit inicialment.
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.
L'Associació ha d'acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
davant l'Administració de l'Estat, la Seguretat Social i el CIM. No es podrà realitzar el
pagament de la subvenció si no es compleixen aquests requisits.
Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el
beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter
previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé,
excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o que prestin el servei.
Cal justificar que la tria entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar a la justificació,
ha recaigut en l’empresa més adequada segons criteris d’eficiència i economia.
Quart. L'Associació Menorquina de Cavalls de Pura Raça Espanyola autoritza el Consell
Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries estatals i amb
la Seguretat Social.
Cinquè. L'Associació també haurà de signar els documents següents:
- Declaració de responsable (annex II) en la qual ha d'indicar que no està sotmesa a cap
de les circumstàncies que es recullen en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 7 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.
- Declaració responsable altres ajuts rebuts (annex III).
Sisè. L’Associació Menorquina de Cavalls de Pura Raça Espanyola, en cas que el Consell
Insular de Menorca li ho sol·liciti, es compromet a cedir al Consell Insular de Menorca un
espai on es pugui desenvolupar el campionat de l'any 2019.

Setè. L’Associació es compromet a:
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 en 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.
d) Facilitar un espai per tal que el Consell Insular faci promoció de les seves marques de
qualitat i dels productes locals de Menorca.
Vuitè. L’Associació es compromet que en el cartell anunciador del campionat, en els
anuncis i en les edicions que el complementin (targetes, material didàctic, etc.) figuraran
expressament el patrocini i la imatge corporativa del Consell Insular de Menorca.
Novè. L’Associació es compromet a facilitar en qualsevol moment la informació que li
sol·liciti el Departament d’Econòmica i Territori sobre el campionat, així com a
assessorar-lo sobre les matèries del seu àmbit d’activitats.
Desè. 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.
Onzè. Aquest conveni es rescindirà, amb audiència prèvia de les parts, per les causes
següents:
 El mutu acord entre les parts, que s’haurà de documentar per escrit.
 L’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del
conveni.
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte
d’aquest conveni.
 La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 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.
Dotzè. 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’haurà 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 han de

ser regides per l’establert en l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
S’haurà de valorar, en tot cas, el grau d’incompliment, si aquest s'ha degut a 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.
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.
Si el beneficiari no fa constar, de manera expressa, el suport del CIM, es minorarà en un
1% l'import de la subvenció correctament justificada.
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.
Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic i
els és aplicable la via de constrenyiment.
L’obligació de reintegrament que s'estableix en aquest pacte és independent de les
sancions que si escau siguin exigibles.
Tretzè. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que s'estableix en
el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions.
L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert en
aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència
del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb el que estableix l’art. 9 de la Llei
8/2000, de 28 d’octubre, de consells insulars.
Catorzè. 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 lesa 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 rescissió 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.
Quinzè. El règim jurídic aplicable a la present convocatòria és el que queda establert a:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- El 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
- El Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Setzè. 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 en dos exemplars
en el lloc i en la data indicats més avall.

C) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I LA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN
MARTÍN, 2019 (Exp. 03131-2019-000066).- Per unanimitat i en votació
ordinària, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la
Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín des Mercadal, per dur a terme
actuacions de promoció durant el 2019, que es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I LA
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA SAN MARTÍN DES MERCADAL PER DUR A
TERME ACTUACIONS DE PROMOCIÓ - 2019
Part

D'una banda Miquel Company Pons, conseller executiu del Departament d’Economia i
Territori del Consell Insular de Menorca, nomenat per Decret de Presidència del CIM núm.
425/2019, de 10 de juliol (BOIB núm. 95 d’11 de juliol de 2019) en relació amb els Decrets
de Presidència núm. 421/2019 i núm. 422/2019, de 9 de juliol (BOIB núm. 93 de 10 de
juliol de 2019).
I d’altra banda Juan Fullana Gomila, president de la Sociedad Cooperativa San Martín des
Mercadal, segons acord adoptat en l'Assemblea General de 28 de juny de 2019.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. La Cooperativa Agrícola San Martín des Mercadal es constitueix com a societat
cooperativa agrària de plena personalitat jurídica. El seu objecte social és la realització de
tot tipus d'activitats i operacions encaminades al millor aprofitament de les explotacions
dels seus socis, dels seus elements o components de la cooperativa i a la millora de la
població agrària i del desenvolupament del món rural, així com atendre qualsevol altre fi o
servei encaminada a la millora econòmica, tècnica, laboral, ecològica o social de la
cooperativa, de les explotacions dels seus socis, dels seus elements o del medi rural.
2. La comercialització a través de les cooperatives és un dels sistemes per donar força als
productes agroalimentaris. És a través d'aquest mitjà que els productors poden
comercialitzar els seus productes més fàcilment.
3. Amb aquest conveni es pretén millorar el coneixement dels productes de Menorca i
fomentar-ne la comercialització i la presència en els mercats tradicionals i en nous
mercats potencials mitjançant activitats de difusió dels productes agroalimentaris produïts
a Menorca i comercialitzats per les cooperatives agràries de primer grau de Menorca.
Igualment pretén incentivar l'assessorament de la pròpia cooperativa i dels seus
cooperativistes i, a més, donar suport a l'operativa diària de la cooperativa.
4. Els productes de Menorca han de tenir una comercialització adequada per millorar les
seves oportunitats de mercat. La millora de la informació a tots els consumidors sobre la
seva existència augmentarà la consciència dels consumidors sobre la disponibilitat de
productes de qualitat.
5. Un dels objectius d'aquest departament és donar suport a la millora de la difusió de les
actuacions d’informació als consumidors sobre els productes agroalimentaris de qualitat
de Menorca, a fi de potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les
produccions de qualitat reconegudes.
6. Les cooperatives, en virtut de la seva naturalesa específica, com ajuts de minimis, estan
sotmeses als requisits i les exigències dels reglaments europeus següents:
- Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les
ajudes de minimis, la qual cosa implica, entre d'altres coses, que l'entitat beneficiària no
pot rebre, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajuts públics o d'ens
privats finançats a càrrec de pressuposts públics, per un import superior a 200.000 €.

- Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les
ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) núm. 2019/316, la
qual cosa implica, entre d'altres coses, que l'entitat beneficiaria no pot rebre, en els tres
darrers exercicis fiscals (2017, 2018 i 2019), ajuts públics o d'ens privats finançats a càrrec
de pressupost públics, per un import superior a 20.000€.
7. Dia 28 de desembre de 2018 la Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín des
Mercadal va signar un conveni amb el Consell Insular de Menorca per donar suport a les
campanyes de divulgació i promoció del productes agroalimentaris produïts a Menorca i
comercialitzats per les cooperatives, així com les actuacions d'assessorament dirigides a
la pròpia cooperativa o als seus cooperativistes, i a les despeses derivades de l'operativa
diària de la cooperativa dutes a terme entre el dia 15 de novembre de 2017 i dia 14 de
novembre de 2018, amb l'objectiu d'incrementar-ne el coneixement i millorar-ne la
promoció i la comercialització. Aquestes accions estaven subvencionades amb 17.500€.
La Cooperativa va justificar aquest conveni adequadament i amb la seva totalitat.
8. En el pressupost per a l’any 2019 del Consell Insular de Menorca es preveu un ajut de
caràcter nominatiu a favor de la Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín des Mercadal.
9. Dia 19 d’agost de 2019 (GE/021745/2019) la Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín
presenta el pressupost d'actuacions a realitzar durant l’any 2019 i sol·licita al CIM la
signatura del conveni per l'any 2019. El pressupost de les actuacions que preveu
desenvolupar es de 25.000€.
I, com a resultat d’aquests antecedents, establim el present conveni d’acord amb els
següents:
Pactes
Primer. Aquest conveni estableix els termes i les condicions de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i la Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín des Mercadal
per tal de donar suport a les campanyes de divulgació i promoció dels productes
agroalimentaris produïts a Menorca i comercialitzats per les cooperatives i les despeses
derivades de l'operativa diària de la cooperativa dutes a terme entre dia 15 de novembre
de 2018 i dia 14 de novembre de 2019, amb l'objectiu d'incrementar-ne el coneixement i
millorar-ne la promoció i la comercialització.
Segon. El Departament d'Econòmica i Territori contribuirà a aquest conveni amb una
aportació total màxima de 17.500€ de la partida 5.41900.4890001 del Pressupost del
Consell Insular de Menorca per a l'any 2019.
Els compromisos financers assumits pel Consell Insular de Menorca mitjançant aquest
conveni són financerament sostenibles conformement ambel que preveu l’article 48.5 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tercer. La quantia de la subvenció d’ajuda en cap cas podrà superar el cost de l’activitat a
realitzar.
Quart. Les actuacions que es desenvoluparan en el marc d'aquest conveni són:

a) Promoció
b) Despeses relacionades amb l'operativa diària de la cooperativa
c) Despeses de personal
Com a mínim s'ha de realitzar una despesa de 2.000 € en concepte de promoció.
Únicament es poden presentar despeses de personal per un import màxim del 30%
(5.250€).
La quantia de la subvenció d’ajuda serà com a màxim del 70 % del cost total de les
actuacions que es duguin a terme.
En relació amb les despeses relatives a menjar, únicament es tindrN en compte les
despeses dels productes utilitzats en les degustacions. En cap cas s'admetran les
despeses relatives a refrigeris, serveis de menjars o altres de semblants.
Per tal d'imputar les despeses dels productes utilitzats en les degustacions s'acorda que:
- Per al formatge, es tindrà en compte el preu que pagarà Consell Regulador del Formatge
Mahón-Menorca per fer promoció d'aquest producte durant l'any 2019. (Preu que s'adopta
mitjançat acord del Ple del CRDO).
- Per a la resta de productes agroalimentaris es tindrà en compte el preu de cost.
No són objecte de subvenció les assegurances ni els impostos.
Aquesta subvenció es pagarà un cop justificada amb els documents que emparin les
despeses corresponents als serveis i les actuacions pròpies d’aquest conveni de
col·laboració i d’acord amb les disponibilitats econòmiques del Consell Insular Menorca.
Dia 14 de novembre de 2019 és el darrer dia per presentar la justificació de la subvenció
mitjançant un compte justificatiu simplificat que contengui els documents següents:
- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en el present conveni,
amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Relació nominativa de les despeses realitzades (annex I) Aquest document també s’ha
de presentar en format de full de calcul (excel, libreoffice....). . Totes les despeses que es
relacionin en aquest document han de ser factures que compleixin els requisits i les
formalitats legals i han de comptar amb el justificant de pagament bancari corresponent.
En relació amb les despeses de personal, s'ha de detallar l'import pagat com a sou,
l'import corresponent a despeses de seguretat social i el pagament de l'IRPF.
La Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín des Mercadal ha d'acreditar que es troba al
corrent de les seves obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat, amb la
Seguretat Social i amb el Consell Insular de Menorca. No es podrà pagar la subvenció si
no es compleix aquest requisit.
En cap cas podrà ser una despesa subvencionable l’impost del valor afegit (IVA), excepte
l’IVA no recuperable quan sigui costejat de manera efectiva i definitiva pel beneficiari.
El Departament d'Economia i Territori comprovarà els justificants que s’estimin oportuns i

que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció.
Per a aquesta finalitat es requerirà al beneficiari que remeti els justificants de despesa que
se seleccionin.
Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el
beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter
previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé,
excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o que prestin el servei.
Cal justificar que la tria entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar a la justificació,
ha recaigut en l’empresa més adequada segons criteris d’eficiència i economia.
La justificació d'aquest conveni s’ha de presentar en la data abans indicada, tret que hi
hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que els beneficiaris hauran d’al·legar per
escrit. A la vista de l’anterior el CIM podrà ampliar el termini de justificació dels ajuts.
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 del pressupost presentat, la possible desviació
pressupostària anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si la despesa justificada és
inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat es procedirà a la reducció de la
subvenció concedida aplicant el següent criteri: en cas d'executar més del 50 % del
pressupost presentat i menys del 100 %, es tramitarà el pagament de la quantitat
correctament justificada Si per contra, es deixa d'executar el 50 % o més del pressupost
presentat, es penalitzarà en un 10 % l'import correctament justificat. En cap cas es podrà
superar l'import concedit inicialment.
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. Es nomena la senyora Helena Fonolleda Gómez, tècnica del Departament
d’Economia i Territori, com a instructora d’aquest expedient.
Sisè. La Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín des Mercadal autoritza el Consell
Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Administració de l’Estat i amb la Seguretat Social.
Setè. El present conveni serà efectiu a partir del dia que se signi, i 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.
Vuitè. La Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín des Mercadal ha de signar els
documents següents que s'adjunten al conveni:
- Declaració de responsable (annex II) en què s'indiqui que no està sotmesa 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.
- Declaració de responsable (annex III) sobre ajudes sol·licitades o concedides i sobre la
totalitat dels ajuts públics o d'ens privat, finançats amb fons públics, rebuts en concepte de
minimis.
- Declaració de responsable (annex IV) relativa al reglament comunitari de minimis
aplicable.
Novè. La Sociedad Cooperativa Agrícola San Martín des Mercadal assumeix, així mateix,
els compromisos següents:
a) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular Menorca en la realització
de les activitats subvencionades.
c) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li demani el CIM.
d) 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.
e) Comunicar al CIM la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa
finalitat.
f) Comunicar immediatament al CIM 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.
Desè. Aquest conveni es rescindirà, amb audiència prèvia de les parts, per les causes
següents:

 El mutu acord entre les parts, que s’haurà de documentar per escrit.
 L’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del
conveni.
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte
d’aquest conveni.
 La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 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.
Onzè. 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’haurà 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 han de
ser regides per l’establert en l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
S’haurà de valorar, en tot cas, el grau d’incompliment, si aquest s'ha degut a 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.
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.
Si el beneficiari no fa constar, de manera expressa, el suport del CIM, es minorarà en un
1% l'import de la subvenció correctament justificada.
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.
Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic i
els és aplicable la via de constrenyiment.
L’obligació de reintegrament que s'estableix en aquest pacte és independent de les
sancions que si escau siguin exigibles.
Dotzè. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que s'estableix en
el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions.
L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert en
aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència
del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb el que estableix l’art. 9 de la Llei
8/2000, de 28 d’octubre, de consells insulars.
Tretzè. 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 lesa 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 rescissió 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.
Catorzè. El règim jurídic aplicable a la present convocatòria és el que queda establert a:


La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

El 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

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

El Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol)

El Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
a les ajudes de minimis a tots els sectors

Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea
de les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) núm.
2019/316
Quinzè. 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 en dos exemplars
en el lloc i en la data indicats més avall.

CINQUÈ.- CONTRACTACIÓ.- No n'hi ha.

SISÈ.- PERSONAL.- No n'hi ha.
SETÈ.- EXPEDIENTS SANCIONADORS.- No n'hi ha.
VUITÈ.- 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

