CONSELL INSULAR DE MENORCA - CONSELL EXECUTIU
EXTRACTE ASSUMPTES SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 26.8.2019
Comença a les 9h 5min i acaba a les 9h 40min
HI ASSISTEIXEN:
Sra. Maite Salord Ripoll, presidenta en funcions i 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. Cristina Gómez Estévez, consellera executiva
Secretari
Sr. Octavi Pons Castejón
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta
Sra. Francesca Gomis Luis, consellera executiva
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER
ORDINARI DE DIA 29 DE JULIOL DE 2019.- Amb el vot favorable dels sis
membres presents, s'acorda d'aprovar l'acta de la sessió de caràcter ordinari
de dia 29 de julol de 2019.
SEGON.- COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.- Es dona compte del
següent:
- Del Decret de Presidència núm. 457, de 5-8-2019, relatiu a la proposta de
modificació del jurat del Premi Imagesport 2019.
- Del Decret de Presidència núm. 464, de 7-8-2019, relatiu a l'adjudicació del
contracte d'obres per a l'execució del projecte d'instal·lació fotovoltaica de
producció d'energia elèctrica per autoconsum al centre Trepucó I, del Consell
Insular de Menorca.
- Del Decret de Presidència núm. 470, de 12-8-2019, relatiu del canvi
responsable de l'execució del contracte del servei per a l'execució d'operacions
de conservació i manteniment de les carreteres competència del Consell
Insular de Menorca.

- Del Decret de Presidència núm. 485, de 14-8-2019, relatiu a la modificació de
la composició de la mesa de contractació del contracte de serveis de neteja als
diferents centres del Consell Insular de Menorca.
- Del Decret de Presidència núm. 489, de 15-8-2019, relatiu a l'aprovació dels
projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per afavorir el
turisme sostenible i presentació de la sol·licitud corresponent d'acord amb el
Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019.
- Del Decret de Presidència núm. 493, de 23-8-2019, relatiu a l'aprovació de les
bases de la segona edició del Premi Joan Gomila Borràs 2019 en matèria
turística.
TERCER.- SUBVENCIONS I ALTRES TRANSFERÈNCIES
A) AJUTS DE NATURALESA FINALISTA (RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ)
(Exp. 1840-2019-000010).- Amb el vot favorable dels sis membres presents,
adopta l'acord següent:
Primer.- Aprovar el pagament de les prestacions de l’RMI de juliol de 2019, per
un import de 19.316,15 € amb càrrec a la partida 4800000 del Pressupost
2019, que gestionarà i administrarà Càritas Diocesana.
Segon.- Ratificar l'acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment per
l’Aplicació de l’RMI corresponent a la sessió de dia 19 de juliol de 2019.
D’acord amb el que estableix l’article 10 del Decret 117/2001, la percepció
d’aquesta prestació econòmica es pot prorrogar 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 recullen els articles 13 i 14 del Decret
117/2001, respectivament.
Tercer.- Extingir els expedients següents:
- Expedient núm. 198794, amb efectes de 30/04/2019 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. 188656, amb efectes de 30/06/2019 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. 136496, amb efectes de 30/06/2019 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. 188384, amb efectes de 13/05/2019 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. 188610, amb efectes de 10/07/2019 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. 198810, amb efectes de 30/06/2019 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. 177922, amb efectes de 30/06/2019 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. 198829, amb efectes de 10/07/2016 per ingressos al nucli
familiar, 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 ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A LA GENT
GRAN I LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A L'ANY 2019 (Exp.
1818-2019-000001).- Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta
els acords següents:
Primer.- Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any 2019, i
les bases per la concessió d’ajuts econòmics individuals per cobrir les
necessitats sociosanitàries de la gent gran i les persones amb discapacitat,
segons l’annex adjunt. D’acord amb les condicions següents:

1. El finançament dels ajuts econòmics serà per un import màxim de
200.000€, amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports
del pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019
següents:



23131 4800002 - Ajudes gent gran - 100.000 €
23131 4800003- Ajudes persones amb discapacitat -100.000 €

2. El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà d'haver-se
publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) i s'estendrà fins dia 1 de novembre de 2019.
3. En el cas que les sol·licituds superin el límit pressupostari de la
convocatòria, es prioritzaran les sol·licituds amb la renda familiar més
baixa.
Segon.- Aprovar la creació de la Comissió Tècnica Econòmica del
Departament de Benestar Social del CIM amb les funcions de valorar i
dictaminar les propostes tècniques sobre concessió d’aquestes ajudes
econòmiques. Aquesta comissió estarà integrada per la directora insular de
Gent Gran, Dependència i Diversitat Funcional, que actuarà com a presidenta;
dues treballadores socials del departament, M. Araceli Seguí Cuffí i Natalia
Pons Marquès, que actuaran com a vocals, i un funcionari o funcionària que
actuarà com a secretari o secretària de la comissió.
Tercer.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
C) APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA PER AL SUPORT A LES CONFRARIES DE
PESCADORS PER A L'ANY 2019, AMB LES MATEIXES BASES
REGULADORES DE L'ANY 2018 (TOT SUBSTITUINT L'ANY 2017 PER
L'ANY 2018 I L'ANY 2018 PER L'ANY 2019) (Exp. 3012-2019-000001).- Amb
el vot favorable dels sis membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts a les confraries de pescadors de
Menorca corresponent a l’any 2019, que es regirà per les bases d’ajuts a les
confraries de pescadors aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de
Menorca en la sessió de caràcter ordinari de dia 7 de maig de 2018 i que es
van publicar en el BOIB núm. 70 de 7 de juny de 2018, substituint les
referències de l’any 2017 per l’any 2018 i les de l’any 2018 per l’any 2019,
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 quantia màxima: 6.41500.4890032 Ajuts a les confraries de pescadors
60.000 €
L’import màxim a què es destina a la convocatòria únicament podrà ampliar-se
en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament
de l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat posteriorment a la seva
aprovació.
b) El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de
l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
c) L’instructor d’aquest expedient serà el senyor José Maria Mir Orfila, Tècnic
del departament d’Economia i Territori.
d) Aprovar la composició següent de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts:
- President: Miquel Company Pons, conseller executiu d'Economia i Territori
- Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament
- Vocals:
. Pilar Pons Goñalons, director insular d’Economia
. José María Mir Orfila, tècnic del Departament d’Economia i Territori
. Pere Mercadal López, inspector de pesca del Departament d’Economia i
Territori
. Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del Departament
d’Economia i Territori
Segon.- Publicar íntegrament la base 7 d’aquests ajuts que, per error, no es va
publicar en el BOIB núm. 70 de 7 de juny de 2018 i la redacció de la qual és la
següent:
«7. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant
el model normalitzat que s'adjunta com a annex I d'aquestes bases i que es
troba a la seu electrònica www.cime.es.
2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Documentació administrativa
a) CIF de l’entitat
b) Document que acrediti que la confraria de pescadors està legalment inscrita
en el Registre Oficial de Confraries de Pescadors i de les seves federacions,

així com els estatuts i les seves modificacions, degudament inscrits en
l’esmentat registre.
c) Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar un
certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar
l’ajuda i designar representant.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre
i NIF del representant.
e) Declaració responsable, signada pel sol·licitant o pel seu representant legal,
de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions públiques recollides en l’art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex
II).
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal
relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres
institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (Annex III).
g) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu
representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
h) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries
davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social.
El sol·licitant pot substituir els certificats esmentats per una declaració
responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions quan l'import
de la subvenció sol·licitada no superi els 3.000 € (art. 11 f TRLGSIB).
i) Document justificatiu d’estar d’alta de l’IAE, en cas d’estar-hi obligats, o
declaració responsable de no estar obligats. (Emplenau el punt 4 de l'annex II)
Documentació específica
j) Memòria indicativa de les actuacions subvencionables realitzades o per
realitzar.
k) Relació nominativa de les despeses realitzades i detalls d’altres ingressos i
subvencions que hagin finançat l’activitat (annex IV).
l) Certificat emès pel secretari de l’entitat, amb el vistiplau del president, sobre
les dades que a continuació s’indiquen:
- Nombre mitjà de barques durant l’any anterior al de la convocatòria
- Volum mitjà de vendes durant l’any anterior al de la convocatòria
- Nombre mitjà de socis durant l’any anterior al de la convocatòria
m) Compromís de presentar en el moment de la justificació un estudi específic
de les captures dutes a terme durant l'any 2017 en comparació amb altres anys
anteriors per poder valorar l'estat de les zones de captura. En el cas de
confraries que pesquin dins la reserva del nord de Menorca hauran
d'especificar aquesta zona en concret.

3. Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar
el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Aquestes
comprovacions es portaran a terme en la mesura que el Consell Insular de
Menorca disposi dels mitjans adequats que li ho permetin (anex I).
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, d i
g en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest
cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
4. D'acord amb l'art. 28.3 i l'art. 53 c de l’LPACAP, les persones interessades
no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter
excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol
cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels
documents que presentin (art. 28.7 de l’LPACAP).
D'acord amb l'art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un
document de l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o existeixin
dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera
motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per
la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.
5. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada
presta al CIM els consentiments següents:
a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades
presentades per l'interessat que tenguin en el seu poder altres administracions
públiques, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les
xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als
quals el CIM tengui accés.
b) Per consultar l'existència i veracitat de la documentació i de les dades que
eventualment l'interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret
de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions
públiques.
Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti
en l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial
que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest
darrer cas serà obligatori que l'Administració el requereixi i que l'interessat el
presti.
6. La sol·licitud i tota la documentació transcrita en el punt 2 de la base 7 s'han
de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d'acord amb les
indicacions següents:

Per mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el registre electrònic del Consell Insular de
Menorca (www.cime.es) o en qualsevol altre registre electrònic dels establerts
en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
Si qualque sol·licitant presenta la sol·licitud presencialment, se’l requerirà per
tal que l'esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i
d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com
a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l'esmena.
7. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el
Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement
necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del
dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona
interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació
requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb
l’article 68 de l’LPACAP.»
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).
D) CONCESSIÓ DELS AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PEL
FOMENT DE LES RACES AUTÒCTONES 2019 (Exp. 3401-2019-000001).Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Concedir i tramitar el pagament, per un import total de 13.302,50 €,
dels ajuts següents de la Convocatòria d’ajuts del CIM pel foment de les races
autòctones de Menorca, per tal de compensar el cost de les despeses
relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per
obtenir productes primaris de qualitat, i també per les despeses derivades de
les tasques que realitzen les associacions per promocionar aquests productes,
dutes a terme entre 1 de desembre de l’any 2017 i dia 31 de desembre de l’any
2018, amb càrrec a la partida 6.41240.4890000 del pressupost del Consell
Insular de Menorca per a l’any 2019:
NIF

Puntuació

Import màxim
corresponent

Import sol·licitat i justificat

Associació de Ramaders de Bestiar
Boví de Raça de Menorca

G07877459

5

12.000 €

3.412,72 €

Associació de l’Ovella Autòctona de
Menorca

G07850977

6

12.000 €

5.692,32 €

Associació de Criadors i Propietaris de
Cavalls de Menorca

G07400658

4

6.000 €

4.197,46 €

Beneficiari

TOTAL

30.000 €

13.302,5 €

Aquests ajuts, en virtut de la seva naturalesa específica, com a ajuts de
minimis, estan sotmesos, al 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 de 21 de febrer,
la qual cosa implica, entre altres coses, que el beneficiari final de l'ajuda no pot
rebre, en els tres darrers exercicis fiscals (2017, 2018 i 2019), ajuts públics o
d'ens privats finançats amb càrrec a pressupost públics en concepte de minimis
per un import superior a 20.000 €.
Segon.- La resolució de l'expedient de concessió dels ajuts es remetrà a la
BDNS i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de
l'obligació de notificar-la individualment a les persones interessades.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació del Govern de les Illes Balears per tal que tengui els efectes que
corresponguin.
E) CONCESSIÓ D'AJUTS PER AL PROGRAMA D'AJUTS A ESPORTISTES
ESTUDIANTS EN CENTRES DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE FORA DE
L'ILLA DE MENORCA PER A L'ANY 2019 (Exp. 2717-2019-000001).- Amb el
vot favorable dels sis membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Concedir als beneficiaris que s’indiquen, amb les condicions
expressades en l’informe de l’instructor, les subvencions que es relacionen a
continuació:
Núm. d'expedient

Beneficiari

Quantitat

1

DAVID SÁNCHEZ CARDONA

625 €

2

ÁLVARO GESTOSO HERNÁNDEZ

625 €

3

ANTONI ALLÈS COLL

625 €

4

JORDI TORRES FLORIT

625 €

5

CLARA LLUFRIU RUBIALES

625 €

6

PERE JOAN PONSETÍ MESQUIDA

625 €

7

ADELA BORBOLLA MUÑOZ

625 €

8

MANUEL BARBER PONCIANO

625 €

9

ANDREA FERNÁNDEZ PULIDO

625 €

10

JOEL JAUME PELEGRIN

625 €

11

ANGUS JOHN PELEGRIN

625 €

12

ARNAU CALSAPEU CODINA

625 €

13

TANIT CALSAPEU CODINA

625 €

14

SEBASTIÀ PONS TRIAY

625 €

15

ADRIÀ GONZALEZ MEDINA

625 €

16

RAMIRO FOGUET ROJAS

625 €

Segon.- Comunicar aquest
corresponent en el BOIB.

acord

als

beneficiaris

i

publicar

l’edicte

F) APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS
A ESPORTISTES MENORQUINS O RESIDENTES A L'ILLA DE MENORCA
DESTACATS EN ESPORTS INDIVIDUALS DURANT L'ANY 2018 (Exp.
2710-2019-000001).- Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta
els acords següents:
Aprovar la convocatòria d'ajuts del CIM per a menorquins o residents a l'illa de
Menorca destacats l'any 2018 en esports individuals, que es regirà per les
bases aprovades pel CE dia 13-03-2017 i publicades al BOIB núm. 44 de 13
d’abril de l’any 2017, canviant l’any 2016 pel 2018 i augmentant l’import de la
subvenció per esportista, 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
3410.4890022

Quantia màxima
20.000,00 euros

L'import màxim per esportista és de de 4.500,00 €.
Aquest import únicament podrà ampliar-se 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 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) L'òrgan instructor és la cap del Servei d'Esports del Departament de Cultura,
Educació, Joventut i Esports.
G) CONCESSIÓ D'AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER AL
FOMENT DE L'ÚS DEL CATALÀ EN EL SECTOR EMPRESARIAL,
ASSOCIATIU I ESPORTIU DE MENORCA I DE SUPORT A L'EDICIÓ EN
LLENGUA CATALANA PER A L'ANY 2019 (Exp. 1305-2019-000001).- Es
retira a petició del Departament.
H) APROVACIÓ DE LES BASES DE LA SEGONA EDICIÓ DEL PREMI JOAN
GOMILA
BORRÀS
2019
EN
MATÈRIA
TURÍSTICA
(Exp.
03133-2019-000012).- Es retirà a petició del Departament, atès que aquesta
convocatòria ha estat aprovada pel Decret de Presidència núm. 493, de 23
d'agost.
QUART.- CONVENIS
A) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I AUTORITAT PORTUÀRIA EN MATÈRIA DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS, SALVAMENT I PROTECCIÓ CIVIL I
DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD ANTERIOR (Exp. 03130-2019-000064).Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i Autoritat Portuària en matèria de prevenció i extinció d’incendis,
salvament i protecció civil que es transcriu més avall.
Segon.- Deixar sense efecte l’acord de Consell Executiu de dia 20 de maig de
2019 d’aprovació del Conveni corresponent.
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 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

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 (RDLeg 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 RDLeg 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 presència 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, sin menoscabo de respetar en cualquier momento el orden de
competencias establecido en el vigente Reglamento de Explosivos, aprobado por Real
Decreto 130/2017, de 24 de febrero, y en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
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 en prueba de conformidad firman este documento por duplicado, en
Palma i Maó, (data que resulti) de 2019.

B) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ESCOLA
BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA EN RELACIÓ AMB ELS PLANS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL

AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LES ILLES BALEARS PER A
L'ANY 2019, EN EL MARC DE L'ACORD DE FORMACIÓ PER A
L'OCUPACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE 21 DE MARÇ
DE 2018 (Exp. 0623-2019-000011).- Amb el vot favorable dels sis membres
presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració
Pública i el Consell Insular de Menorca en relació amb els plans de formació
del personal al servei de l’administració local de les Illes Balears per a l'any
2010, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions
públiques de 21 de març de 2018, que es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA I EL CONSELL INSULAR DE MENORCA EN RELACIÓ AMB ELS PLANS DE
FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LES
ILLES BALEARS PER A L’ANY 2019, EN EL MARC DE L’ACORD DE FORMACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE 9 DE MARÇ DE 2018
PARTS
Jaime Tovar Jover, director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, (en
endavant, EBAP), en representació de l’organisme esmentat amb CIF núm. S0711001H
en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 12.5.k) dels Estatuts de l’entitat,
aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d’abril.
Susana I. Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca, en representació de
la institució esmentada, amb CIF núm. S0733002J, fent ús de les atribucions que li
confereix l'article 9.2, lletra q) de la llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars
Antecedents
1. D’acord amb l’article 31.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la
redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, corresponen a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, el
desplegament legislatiu i l’execució de l’Estatut dels funcionaris de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i de l’Administració local.
D’altra banda, i d’acord amb l’article 32.11 de l’Estatut d’autonomia, també correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la funció executiva en matèria de legislació
laboral i formació professional contínua, en els termes que estableixin les lleis i les normes
reglamentàries que, dicti l’Estat en desplegament de la seva legislació.
2. Una de les finalitats preteses amb la creació de l’Escola Balear d’Administració Pública,
mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 10/2003, de 28 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, fou la integració de la formació de tot el personal al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —a més de la
formació policial, d’emergències, de seguretat i de protecció civil—, que fins aleshores
exercien diferents organismes.

D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, correspon a l’EBAP la formació, la
capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració autonòmica i de
les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta norma afegeix que, en els termes que
s’estableixi, correspon a l’EBAP la realització d’activitats formatives i de selecció del
personal al servei de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 31/2012, de 13 d’abril, s’aprovaren els Estatuts de l’EBAP. Segons
l’article 4 d’aquests Estatuts, són objectius fonamentals de l’EBAP la formació i l’avaluació,
la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, de les altres administracions
públiques del seu àmbit territorial. Així mateix, segons l’article 5, per tal d’aconseguir els
objectius esmentats, l’EBAP té com a funcions promoure, organitzar i gestionar la
formació, el reciclatge i el perfeccionament del personal de la Comunitat Autònoma i, si
escau, de la resta d’administracions del seu àmbit territorial.
3. D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
relació amb el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i amb la Llei 3/2007, correspon als ens locals la
competència en matèria de formació del personal al seu servei, la qual, alhora, es
configura com un dret de caràcter individual dels empleats públics, en correspondència
amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei.
4. L’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de
2018, publicat per la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques de 21
de març de 2018 (BOE núm.74, de 26 de març).
El capítol II de l’Acord de formació esmentat disposa que les administracions públiques
que vulguin finançar accions formatives amb càrrec a l’Acord poden elaborar plans
unitaris, que es caracteritzen perquè afecten el personal d’una sola administració pública
amb, almenys, dos-cents empleats públics —independentment de les unitats o els òrgans
que incloguin—; plans agrupats, que es caracteritzen perquè afecten el personal de dues
entitats locals o més, i plans interadministratius, que es caracteritzen perquè van destinats
als empleats públics de diverses administracions públiques.
5. L’article 16 de l’Acord de formació disposa que en els pressuposts de l’Institut Nacional
d’Administració Pública apareixerà territorialitzada la quantitat assignada a cada comunitat
autònoma, en l’Acord anual de gestió de fons per finançar els plans de formació
presentats per entitats locals del seu àmbit territorial, definides en l’article 10, apartats 3.a i
3.b de l’ Acord, i que s’hi computen per la seva determinació els efectius de les entitats
locals del seu àmbit territorial.
6. El context actual, en què els recursos són limitats i hi ha necessitat d’aprofitar sinergies
entre diferents administracions, aconsella escollir un sistema de gestió del fons de
formació dirigit a l’Administració local que sigui col·laboratiu, en el qual quedin delimitades
clarament les funcions i els rols de cada administració. En aquest sentit, la Llei 40/2015,
d'1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableixen la
possibilitat que les administracions públiques subscriguin convenis de col·laboració en
l’àmbit de les competències respectives. Així mateix, l’article 6 del Decret 31/2012 pel qual

s’aproven els Estatuts de l’EBAP potencia els convenis com a eina de col·laboració entre
l’EBAP i altres administracions.
7. L’Acord de la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de l’Administració Local
de les Illes Balears de 15 d’abril de 2019 aprova el model de gestió compartida dels fons
destinats a la formació del personal al servei de l’Administració local mitjançant la
subscripció de convenis de col·laboració, i aprova les condicions per a la presentació de
plans de formació adreçats al personal al servei de les entitats locals de les Illes Balears
que ha d’impulsar directament l’EBAP.
8. D’aquesta manera, mitjançant la Resolució del director gerent de l’EBAP de 15 d’abril
de 2019, s’aproven les condicions per a la presentació de plans de formació del personal
al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2019, en el marc de l’Acord
de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018 (BOIB
núm. 56, de 27 d’abril).
A la clàusula quarta d’aquesta Resolució es fixa que el criteri per distribuir els fons entre
els ens locals i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears és el nombre d’efectius
de cada una de les entitats.
9. En el marc de la Resolució anterior, el Consell Insular de Menorca va presentar un pla
de formació unitari que ha estat aprovat per la Comissió Paritària de Formació en la sessió
de data 17 de juny de 2019.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
Primera. Objecte del Conveni
Aquest Conveni té per objecte fixar les condicions de la col·laboració entre les parts per
planificar, executar, gestionar i finançar la formació dirigida al personal del Consell Insular
de Menorca.
Les actuacions emmarcades en els plans esmentats a la clàusula següent que hagin estat
executades des de l’1 de gener de 2019 fins a la signatura d’aquest Conveni s’hi entenen
incorporades.
Segona. Obligacions de les parts
1. L’EBAP es compromet a dur a terme el pla de formació interadministratiu dirigit a
personal de les entitats locals que inclogui les activitats formatives de caire transversal, la
planificació de les jornades, el suport al disseny de noves modalitats formatives, l’impuls
de noves metodologies i, si escau, l’avaluació de la transferència del coneixement, aprovat
per la Comissió Paritària per a l’Ocupació de l’Administració Local de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en la sessió de data 17 de juny de 2019, en els termes que
figuren en la Resolució per a la selecció de plans de formació del personal al servei de
l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2019 (BOIB núm. 56, de 27 d’abril).

2. El Consell Insular de Menorca es compromet a executar i gestionar el seu pla de
formació unitari, aprovat per la Comissió Paritària per a l’Ocupació de l’Administració Local
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la sessió de data 17 de juny de 2019, en
els termes que figuren en la documentació presentada davant l’EBAP en el marc de la
resolució per a la selecció de plans de formació del personal al servei de l’Administració
local de les Illes Balears per a l’any 2019 (BOIB núm. 56, de 27 d’abril). Així mateix, també
es compromet a proporcionar a l’EBAP les dades estadístiques a què fa referència la
clàusula quarta d’aquest Conveni.
3. L’EBAP donarà el suport tècnic per al seguiment i la gestió del pla de formació unitari
del Consell.
No obstant això, el pla de formació pot ser objecte de modificacions, sempre que això no
suposi una alteració substancial del contingut originari.
Tercera. Finançament
1. Amb caràcter general, les actuacions objecte d’aquest Conveni s’han de finançar amb
càrrec als pressuposts de cada una de les parts.
2. L’EBAP ha fixat la seva aportació al pla unitari del Consell Insular de Menorca en virtut
del criteri de distribució dels fons destinats al finançament dels plans de formació de les
entitats locals de les Illes Balears per a l’any 2019 contingut en l’apartat 4 i en l’annex 2 de
la Resolució del director gerent de l’EBAP de 15 d’abril de 2019.
3. Les despeses derivades del pla de formació unitari del Consell Insular de Menorca es
finançaran de la següent manera:
a) Van a càrrec del pressupost de l’EBAP les despeses de les actuacions derivades del
pla de formació unitari fins a un import màxim de 9.920,25 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 78101 121G01 64000 10 FF 19008 dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2019.
b) Corren a càrrec del Consell Insular de Menorca les despeses de les actuacions
derivades del pla de formació unitari fins a un import màxim de 27.579,75 euros,
imputables a l’exercici 2019.
Quarta. Justificació i pagament del fons
1. Abans del dia 30 de novembre de 2019, el Consell Insular de Menorca ha de justificar
davant l’EBAP l’execució del pla de formació i el compliment dels termes d’aquest
Conveni, mitjançant la presentació d’un certificat de l’interventor de l’entitat, segons el
model que figura en l’annex 1 d’aquest Conveni. En aquest certificat s’han d’incloure la
totalitat de les despeses derivades del pla de formació ( tant les finançades amb recursos
propis del Consell, com les finançades amb l’aportació de l’EBAP).
2. Juntament amb el certificat a què fa referència el punt anterior, el Consell Insular de
Menorca ha de presentar una memòria d’execució del pla en la qual constin les activitats
formatives impartides i els canvis que ha sofert el pla (supressions, modificacions o noves
activitats), amb l’explicació que justifiqui els canvis.

3. Així mateix, el Consell Insular de Menorca es compromet a elaborar i enviar anualment
a l’EBAP un recull de les dades estadístiques principals que hagi generat l’execució del
pla de formació, segons el model que figura en l’annex 2. Aquest recull ha de contenir,
com a mínim, les dades següents:
- Nombre d’activitats formatives ofertes.
- Nombre d’activitats formatives executades.
- Nombre d’edicions de les activitats formatives executades.
- Nombre d’accions formatives anul·lades i causa de l’anul·lació.
- Nombre d’hores de formació impartides.
- Nombre de persones admeses a les activitats formatives.
- Nombre de certificats expedits.
4. Un cop que l’EBAP hagi verificat que s’han complert els termes del Conveni, tramitarà el
pagament de l’import previst en la clàusula tercera a) a favor del Consell Insular de
Menorca.
5. En el supòsit que el Consell redueixi l’aportació en un percentatge superior al 30% de la
quantitat compromesa, l’EBAP minvarà la seva aportació en el mateix percentatge que el
Consell. En cas que la disminució sigui igual o inferior al 30%, l’EBAP abonarà al Consell
la totalitat de la quantitat compromesa. En aquest sentit, s’haurà de justificar tant
l’aportació de l’EBAP com la del Consell.
6. D’acord amb l’art. 48.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, les aportacions financeres que els signants es comprometin a realitzar no podran
ser superiors a les despeses derivades de l’execució del Conveni.
Cinquena. Comissió de Seguiment
1. Es crea la Comissió de Seguiment del Conveni, integrada per quatre membres, dos en
representació de l’EBAP i dos en representació del Consell Insular de Menorca.
2. Aquesta Comissió s’ha de reunir a sol·licitud de qualsevol de les dues parts, i ha de
resoldre els problemes i els dubtes que es puguin plantejar en relació amb la interpretació
i el compliment del Conveni i, específicament, tot el que afecti el desenvolupament de les
activitats formatives objecte del Conveni.
3. El seguiment de l’execució del pla de formació es realitzarà mitjançant un espai
col·laboratiu allotjat en http://ebapenlinia.caib.es.
Sisena. Vigència
1. La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data en què se signi fins a l’execució
completa de les actuacions que s’hi preveuen i, en tot cas, acaba el dia 30 de novembre
de 2019.
2. No obstant això, d’acord amb la clàusula 5.4 de la Resolució de 15 d’abril de 2019, el
pla de formació inclou accions formatives desenvolupades des de l’inici de l’any 2019. En
qualsevol cas, les accions formatives han de finalitzar abans del dia 20 de novembre de
2019.

Setena. Extinció
1. El Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte
o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució d’aquest Conveni:
- El transcurs del termini de vigència del Conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
- L’acord unànime de tots els signants.
- L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a l’altra part que incompleix un
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que el
va dirigir notificarà a l’altra part signatària la concurrència de la causa de resolució i
s'entendrà resolt el Conveni.
- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
Conveni.
- Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en les lleis.
Vuitena. Naturalesa del Conveni
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i, en virtut de l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, resta exclòs del seu àmbit d’aplicació.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, l’execució, la modificació, la
resolució i els efectes del Conveni s’han de resoldre, de mutu acord, en el si de la
Comissió de Seguiment. En cas contrari, les qüestions litigioses són de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el que
preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma, (data que resulti) de 2019.

C) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I EL CLUB MARÍTIM DE MAÓ PER A LA
CELEBRACIÓ DEL SEU 75è ANIVERSARI (Exp. 03131-2019-000065).- Amb
el vot favorable dels sis membres presents, adopta l'acord següent:

Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el
Club Marítim de Maó per a la celebració del seu 75è aniversari, que es
transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I EL
CLUB MARÍTIM DE MAÓ PER A LA CELEBRACIÓ DEL SEU 75È ANIVERSARI
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 Antonio Hernández Pons, president del Club Marítimo de Mahón, amb CIF
núm. G-07043987.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. El Club Marítim de Maó celebra el 75è aniversari de la fundació de l'esmentada entitat,
amb l’organització de diferents actes commemoratius d’aquesta efemèride.
2. L'objectiu dels actes a celebrar amb motiu de l'aniversari és la dinamització cultural,
recreativa i social de l'entitat, la valorització de la seva història i les seves funcions, així
com fomentar les relacions de germanor entre les persones vinculades a ella, a més a
més de seguir impulsant la nàutica a la nostra illa, i més concretament al municipi i al port
de Maó.
3. Un dels objectius del Consell Insular de Menorca és donar suport a entitats que
celebren commemoracions especials i que duen a terme una funció social en pro del
benestar social i la qualitat de vida dels menorquins i les menorquines.
4. 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 10.000 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 Club Marítimo de Mahón, per un
import de màxim de 10.000 euros, per a l’organització de diferents actes commemoratius
amb motiu de la celebració del seu 75è aniversari.
Segon. Compromisos que assumeix l'entitat Club Marítimo de Mahón

L'entitat Club Marítimo de Mahón es compromet a dur a terme l’organització dels
esmentats actes durant l’any 2019. Entre aquests actes s’inclou la l’elaboració d’un llibre
de la història del Club, activitats culturals, la XVI Copa del Rey de Barcos de Época, una
jornada de portes obertes a l’esport de vela i piragüisme, difusió audiovisual de les
activitats amb motiu de l’efemèride i jornades de neteja de platges.
Tercer. Aportació del Consell Insular de Menorca
El Consell Insular de Menorca aportarà a l'entitat Club Marítimo de Mahón un ajut de fins a
10.000 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 Club Marítimo de
Mahón, amb IBAN núm. ES08 2038 3298 1560 0019 3070.
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 Club Marítimo de Mahón, 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 Club Marítimo de Mahón 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 2019.
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 del Club Marítimo de Mahón, 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 Club Marítimo de Mahón.
f) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que
alteri o que dificulti greument el desenvolupament dels actes commemoratius i programats
amb motiu de l’aniversari.
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.
Maó, (data que resulti) de 2019.

D) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L’ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA
PER A L’ANY 2019 (Exp. 03131-2019-000020).- Amb el vot favorable dels sis
membres presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Associació Leader Illa de Menorca per a l'any 2019, que es transcriu a
continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I L'ASSOCIACIÓ LEADER ILLA
DE MENORCA PER A L'ANY 2019
Parts
D’una part la 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.
I d’altra banda Miquel Company Pons, president de l'Associació Leader Illa de
Menorca.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament poders i facultats suficients per formalitzar
aquest instrument.
Antecedents
1. Dia 13 de setembre de 2001 es va constituir l'Associació Leader Illa de Menorca. El
Consell Insular de Menorca va ser un dels assistents a aquesta reunió de constitució.

L’Associació Leader Illa de Menorca és una entitat sens afany de lucre, amb una
durada indefinida, que té per objecte:
 Representar, defensar, gestionar i promocionar els objectius comuns de
l'illa de Menorca i l'actuació com a grup dinamitzador dels seus recursos.
 Elaborar, redactar, executar, finançar i controlar els programes de
desenvolupament local sostenible d'incidència a l'illa de Menorca que
integrin aspectes econòmics, socials i mediambientals, a favor de la millora
i del benestar de la població del medi rural i de les zones costaneres,
garantint la qualitat de l’entorn i l’activitat que s'hi desenvolupa.
 Fer la projecció exterior de l'illa de Menorca i la promoció d'intercanvis
d'experiències de cooperació amb altres zones o regions de
desenvolupament local.
 Gestionar les ajudes de la UE amb fons FEADER (Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural) i FEMP (Fons Europeu Marítim i de Pesca) i
futurs projectes de la Unió Europea o d’altres administracions que
aprofundeixin en la metodologia Leader i que representin una continuïtat
del programa de desenvolupament local.
 Fomentar el desenvolupament d’accions i polítiques territorials que
incideixin en el benestar social i econòmic de la població de Menorca.
 Valorar i facilitar la convergència de les accions dels agents econòmics,
socials i entitats locals en la coordinació i la gestió de les diferents
propostes, plans o programes de desenvolupament local participatiu.
 Representar els interessos de l’illa de Menorca i dels socis, aportar els
projectes i les iniciatives sobre el desenvolupament rural i marítim-pesquer
davant xarxes de desenvolupament local i associacions de caràcter
nacional o internacional.
 Fomentar l’ús i la transferència de noves tecnologies i mitjans de
comunicació als sectors rural i marítim-pesquer.
 Realitzar qualsevol activitat relacionada amb els fins descrits.
2. Poden formar part de l'associació totes les persones, físiques o jurídiques, que
manifestin per escrit la seva voluntat expressa d'adherir-se a l'associació i que
compleixin els requisits següents:
- Tenir capacitat jurídica i d'obrar suficient per poder obligar-se.
- Comprometre's a complir tots els deures que estableixen els estatuts i tots els que
l'associació pogués adoptar legalment.
- Desemborsar les aportacions econòmiques que s'hagin acordat legalment
- I, en general, tots els que en cada moment l'associació pugui acordar legalment.
3. El Consell Rector de l'Associació Leader Illa de Menorca és l'òrgan al qual
corresponen el govern i l'administració de l'Associació de conformitat amb els criteris,
les directrius i les resolucions de l'Assemblea General, i actuar així com a òrgan
avaluador i decisori de les ajudes públiques i actuacions que cal realitzar dins del marc
dels programes que desenvolupi l'Associació.
4. Els estatuts de l'Associació Leader preveuen que les aportacions de les
corporacions locals i de l'Administració regional es faran anualment.

5. Dia 23 de maig de 2018 l'Associació Leader Illa de Menorca va signar un conveni
amb el Consell Insular de Menorca, per tal de donar suport a les despeses
d'estructura, publicitat, formació, assistència tècnica i de funcionament de l'associació
des de dia 5 de desembre de 2017 a dia 4 de desembre de 2018, amb la finalitat de
millorar el grau d'execució del programa de desenvolupament local. Així mateix,
aquest conveni també té per objectiu el donar suport als projectes propis de
l'Associació desenvolupats els anys 2017-2018, amb l'objectiu de millorar l'execució
del programa de desenvolupament local 2014-2020. Aquestes accions estaven
subvencionades amb 100.000€. L'Associació Leader Illa de Menorca va justificar
aquest conveni parcialment i per tant que se li va reduir l'import concedit en el moment
de realitzar el pagament.
6. En el pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019 es preveu un ajut
de caràcter nominatiu a favor de l'Associació Leader Illa de Menorca.
7. L'Associació Leader Illa de Menorca, en diferents documents presentats dia 1 de
juliol de 2019 (GE/017190/2019) i dia 19 d’agost de 2019 (GE/021672/2019) sol·licita
un ajut del CIM. El pressupost de les actuacions a realitzar és de 120.000€.
Per tot això, ambdues parts, havent examinat les consideracions anteriors i d’acord
amb el que preveuen les disposicions vigents,
Acordam
Primer. El present conveni té per objecte, per una part, establir els termes i les
condicions de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Associació Leader
Illa de Menorca per donar suport a les despeses d'estructura, formació, assistència
tècnica i de funcionament de l'associació des de dia 5 de desembre de 2018 a dia 4 de
desembre de 2019, amb la finalitat de millorar el grau d'execució del programa de
desenvolupament local.
Per altra banda, aquest conveni també té l'objectiu de donar suport als projectes
propis de l'Associació Leader Illa de Menorca desenvolupats els anys 2018-2019, amb
l'objectiu de millorar l'execució del programa de desenvolupament local 2014-2020.
Així mateix, es donarà suport a la mediació amb el sector pesquer; a l'elaboració de
projectes relacionats amb la pesca sostenible, per tal de visualitzar el valor afegit dels
productes pesquers i a la millora de la comercialització entre d'altres.
Segon. Per tal de donar suport a aquestes actuacions, el Departament d’Economia i
Territori del Consell Insular de Menorca concedeix a l'Associació Leader Illa de
Menorca una subvenció econòmica màxima total de cent mil euros (120.000 €), de les
partides següents:
- 60.000€ de la partida 6.41000.4891003
- 30.000€ de la partida 6.41000.7891000
- 30.000€ de la partida 6.41500.4890001
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.
Aquesta aportació és compatible amb la concessió d’altres ajuts pel mateix concepte a
l'Associació Leader Illa de Menorca 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. Aquest ajut es pagarà de la manera següent:
A la signatura del conveni es tramitarà un pagament anticipat de 3.000€.
El darrer dia per presentar la justificació és el 4 de desembre de 2019.
Així mateix, es preveu la possibilitat de presentar una justificació parcial cada vegada
que el pressupost executat sigui com a mínim del 20 %.
La partida 6.41500.4890001 es destinarà a subvencionar les actuacions relacionades
amb el sector pesquer.
Per sol·licitar cada un dels pagaments s'ha de presentar el compte justificatiu, integrat
per:
 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 efectuades (annex I). Aquest document
també s’ha de presentar en format de full de càlcul (excel, libreoffice....).
Seran despeses subvencionables, les següents:
 Despeses de subministres
 Despeses de viatges i manutenció
 Despeses d'auditoria i de formació
 Despeses de personal (salaris i seguretat social)
 Despeses d’inversió
En cap cas es considera una despesa subvencionable l’impost del valor afegit (IVA),
excepte l’IVA no recuperable quan sigui costejat de manera efectiva i definitiva pel
beneficiari.
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.
L'Associació ha de signar els documents següents:





Declaració de responsable (annex II) en el qual 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.

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 efectuar el
pagament de la subvenció si no es compleixen aquests requisits.
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 pot inspeccionar les activitats subvencionades, sens
perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o
reglamentària, a altres organismes o institucions.
Quart. L'Associació Leader Illa de Menorca autoritza el Consell Insular de Menorca a
comprovar el compliment de les obligacions tributàries estatals i amb la Seguretat
Social.
Cinquè. Es nomena als tècnics del Departament d'Economia i Territori, senyor Pere
Pons Pons, com a tècnic de seguiment, i la senyora Helena Fonolleda Gómez, com a
instructora d’aquest expedient.
Sisè. L'Associació Leader Illa de Menorca, en les activitats que porti a terme i que són
objecte del conveni, es compromet a fer-hi figurar expressament el patrocini i la
imatge corporativa del Consell Insular Menorca. Així mateix, ha de fer constar aquesta
col·laboració en la memòria anual.
Setè. L'Associació Leader Illa de Menorca es compromet a facilitar, en qualsevol
moment, la informació que li sol·liciti el Consell Insular de Menorca sobre les tasques
que desenvolupi, així com a assessorar el Departament d’Economia i Territori sobre
aspectes del sector, quan li ho demani.
Vuitè. Aquest 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-lo.
Novè. El conveni es rescindirà, amb audiència prèvia de les parts, per les causes
següents:
 El mutu acord entre les parts, que s’ha 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.
Desè. L'Associació Leader Illa de Menorca assumeix, així mateix, els compromisos
següents:
 Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li requereixi
el Consell Insular de Menorca.
 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.
 Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de
subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.
 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 que és 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.
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 i 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 donarà 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. 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.
Quinzè. En tot allò no previst expressament en aquest conveni regeixen les
disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de
subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:
- 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.
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.

E) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I EL GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA
DE LA NATURALESA (Exp. 03131-2019-000050).- Amb el vot favorable dels
sis membres presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, que es transcriu a
continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I EL
GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA - ANY 2019

REUNITS
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 el senyor Carlos Coll Pons, president insular de Menorca del Grup Balear
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), elegit en l'Assemblea de socis celebrada
dia 21 de desembre de 2017.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
ANTECEDENTS
1. El Consell Insular de Menorca està interessat en la formació i la sensibilització de la
ciutadania a través de la promoció de la custòdia del territori, com a instrument que
fomenta la implicació ciutadana en la conservació del patrimoni natural i cultural de l'illa.
2. El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Menorca (d'ara endavant
GOB) impulsa a la nostra illa un programa de custòdia del territori, especialment orientat a
l'àmbit agrari, amb l'objectiu d'apropar la viabilitat econòmica dels llocs menorquins i la
conservació dels valors ambientals del territori que es gestiona a les finques en explotació
agrària.
Aquesta iniciativa pretén revaloritzar cap a la societat el paper clau que desenvolupen els
pagesos i les propietats responsables, vers les diferents externalitats positives que es
desprenen d'una gestió agrària sostenible, en matèria de conservació de paisatge, de
biodiversitat, de preservació de recursos essencials, de benestar animal, així com
d'elaboració de productes amb valor afegit i garantia alimentària.
3. El Consell Insular de Menorca considera que aquesta orientació està en sintonia amb la
declaració de Reserva de Biosfera i que pot ajudar, positivament, tant per a la formació
dels pagesos i/o propietaris i en el manteniment de l'activitat agrària a l'illa com per
orientar-se a la sostenibilitat que es busca.
4. La iniciativa entronca perfectament amb projectes desenvolupats pel programa Leader a
Menorca, que han permès el paper actiu de la nostra illa en els àmbits de la formació i de
la relació internacional sobre les problemàtiques agràries a les illes europees.
5. El GOB està declarat entitat d'utilitat pública i ha rebut, entre altres, el Premi Nacional
de Medi Ambient (1997) i la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(2002).
6. Dia 12 de juny de 2018 el GOB va signar un conveni amb el Consell Insular de Menorca
per donar suport a la gestió del Projecte Custodia del Territori en l'àmbit agrari de l'illa de
Menorca des de dia 16 de novembre de 2017 a dia 15 de novembre de 2018. Aquestes
accions estaven subvencionades amb 20.000€. El GOB va justificar aquest conveni amb la
seva totalitat.

7. Aquest expedient s'inicia a instància de part segons la sol·licitud presentada dia 28 de
maig de 2019 (GE/013834/2019) on el GOB sol·licita un ajut al CIM. El pressupost de les
actuacions a realitzar es de 25.300€.
8. En el pressupost per a l’any 2019 del Consell Insular de Menorca es preveu un ajut de
caràcter nominatiu a favor del GOB.
I com a resultat d’aquests antecedents establim aquest conveni d’acord amb els següents
PACTES
Primer. El present conveni estableix els termes i les condicions de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i el GOB per donar suport a la gestió del projecte Custòdia del
Territori en l'àmbit agrari de l'illa de Menorca des de dia 16 de novembre de 2018 a dia 15
de novembre de 2019.
Segon. Per al desenvolupament de les actuacions descrites en aquest conveni, el
Departament d’Economia i Territori del Consell Insular de Menorca contribuirà amb un
màxim de 20.000 € (vint mil euros) de la partida 6.41200.4890001 del pressupost del CIM
per a l'exercici de 2019.
Aquesta aportació és compatible amb la concessió d’altres ajuts pel mateix concepte al
GOB 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 ajuts
rebuts pot superar el cost de l’activitat subvencionada.
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.
Tercer. Aquesta subvenció es pagarà quan s'hagi justificat que s'ha realitzat l'objecte del
conveni i d’acord amb les disponibilitats de tresoreria del Consell Insular Menorca.
La quantia de la subvenció d’ajuda serà com a màxim del 80 % del cost total de les
actuacions portades a terme. En cap cas l’import de l’ajuda podrà superar el cost de
l’activitat a realitzar.
El darrer dia per presentar la justificació serà el 15 de novembre de 2019, mitjançant la
presentació del compte justificatiu simplificat que inclogui:
 Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de
la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades.
 Relació nominativa de les despeses realitzades i detalls d’altres ingressos i
subvencions que hagin finançat l’activitat (annex I). 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.
Per tal de justificar aquest conveni s'imputaran les despeses directament relacionades
amb les accions que es preveu desenvolupar. El 60 % de la justificació correctament
presentada podrà ser en despeses de personal (l'import màxim que es podrà percebre per
aquest concepte serà de 12.000 €).

En cap cas no es podran admetre les despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de
menjars o d'altres semblants.
En la fase de comprovació de la despesa realitzada es podran requerir al beneficiari,
mitjançat tècniques de mostreig, els justificants de despesa seleccionats.
El GOB haurà 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 compleix amb 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.
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 reduirà la subvenció
concedida d'acord amb el criteri següent: si s'ha executat més del 50 % del pressupost
presentat i menys del 100%, es tramitarà el pagament de la quantitat correctament
justificada, Si per contra, s'ha deixat 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.
Quart. Es nomena als tècnics del Departament d’Economia i Territori, senyor Pere Pons
Pons, com a tècnic de seguiment d'aquest conveni, i senyora Helena Fonolleda Gómez,
com a instructora.
Cinquè. El GOB haurà de signar els documents següents:
- Declaració de responsable (annex II) en la qual indicarà que l'entitat no està sotmesa a
cap de les circumstàncies recollides 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 responsable d'altres ajuts rebuts (annex III)

Sisè. El GOB es compromet que en els cartells i anuncis de l’associació, fullets, estands i
en tot el material relatiu a les activitats objecte d'aquest conveni figuri expressament el
patrocini i la imatge corporativa del Consell Insular Menorca. També farà constar aquesta
col·laboració en la memòria anual.
Setè. El GOB es compromet a facilitar en qualsevol moment la informació que li sol·liciti el
Consell Insular de Menorca sobre les tasques que desenvolupi quan així li ho demani.
Vuitè. 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.
Novè. El GOB 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 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) Proporcionar la informació sobre l'activitat subvencionada que li requereixi el Consell
Insular de Menorca.
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 es

regeixen 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’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. 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 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.
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. En tot allò no previst expressament en aquest conveni regeixen les disposicions
que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions,
especialment les contingudes en les normes següents:
- 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.
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.

F) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I LA COOPERATIVA AGRÍCOLA I RAMADERA DE
MENORCA PER DUR A TERME ACTUACIONS DE PROMOCIÓ,
COMERCIALITZACIÓ
I
ASSESSORAMENT,
ANY
2019
(Exp.
03131-2019-000060).- Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta
l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la
Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca per dur a terme actuacions de
promoció, comercialització i assessorament, que es transcriu a continuació.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
LA COOPERATIVA AGRÍCOLA I RAMADERA DE MENORCA PER DUR A TERME
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ, COMERCIALITZACIÓ I ASSESSORAMENT, ANY
2019
Reunits
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 Bartolomé Juan Pons Cardona, president de la Cooperativa Agrícola i
Ramadera de Menorca, segons Assemblea General Ordinària de dia 29 de juny de
2015.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. La Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca, creada el 20 de febrer de 2013
per la fusió de les societats Cooperativa Agrícola San Lorenzo, SCL, i Cooperativa
Agrícola Sant Guillem i Santa Escolàstica S. COOP, 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 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 que sigui propi de les activitats agrària, ramadera, forestal,
de l'aqüicultura, o estigui directament relacionat amb elles.
2. La comercialització a través de les cooperatives és un dels sistemes per donar força
als productes agroalimentaris de Menorca. És a través d'aquest mitjà que els
productors poden comercialitzar els 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. La Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca, en virtut de la seva naturalesa
específica, com ajuts de minimis, està sotmesa als requisits i les exigències del
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 (2017, 2018 i 2019), ajuts
públics o d'ens privats finançats a càrrec de pressuposts públics, per un import
superior a 200.000 €.
7. Dia 11 de juliol de 2018 la Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca va signar
un conveni amb el CIM per tal que el CIM donés suport a les campanyes de divulgació
i promoció dels productes agroalimentaris produïts a Menorca i comercialitzats per la
cooperativa, així com a les actuacions d'assessorament i formació dirigides a la
mateixa cooperativa o als seus cooperativistes, i a les despeses derivades de
l'operativa diària de la cooperativa dutes a terme entre 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 actuacions van ser subvencionades amb 42.500 €, i la Cooperativa va
justificar aquest conveni adequadament.
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 Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca.
9.
Dia 6 de juny de 2019 (GE/014867/2019) i dia 11 de juny de 2019
(GE/015146/2019) la Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca presentà la
memòria d'activitats que té previst dur a terme en el marc d'aquest conveni i el
pressupost per import de 62.014 €.
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 Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca per tal
de donar suport a les campanyes de divulgació i promoció dels productes
agroalimentaris produïts a Menorca i comercialitzat per la cooperativa, així com a les
actuacions d'assessorament i formació dirigides a la mateixa cooperativa o als seus
cooperativistes i franquiciats, i a les despeses derivades de l'operativa diària de la
cooperativa dutes a terme entre dia 15 de novembre de 2018 a 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'Economia i Territori contribuirà en aquest conveni amb una
aportació total màxima de 42.500€, 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 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.
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) Formació als associats i franquiciats
b) Millora del producte
c) Assessorament i estratègia comercial
d) Promoció
e) Despeses de personal
f) Despeses relacionades amb l'operativa diària de la cooperativa
Com a mínim un 30% de les despeses presentades han de ser de promoció
(12.750€).
Únicament es podran presentar despeses de personal per un import màxim del 30%
(12.750 €).
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 tindrà en compte les
despeses dels productes utilitzats en les degustacions. En cap cas s'admetran les
despeses relatives a refrigeris, serveis de menjars o d'altres 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 2018.
(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 s'hagi justificat 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 formalitats legals i han de comptar amb els justificants 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 Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca haurà 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 no 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 Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca 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 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 Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca ha de signar el documents
següents:
- Declaració de responsable (annex II) on 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 (BOIBnúm. 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. 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 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’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 dins el termini establert 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 ha 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.
Desè. 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.
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. La Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca 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.
b) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li demani el CIM.
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 públics.
d) Comunicar al CIM la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa
finalitat.
e) 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.
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
- 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
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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.
Maó, (data que resulti) de 2019.

G) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE FERRERIES PER DONAR
SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DE LA XIX FIRA D'ARTESANIA ARTÍSTICA I
AGROALIMENTÀRIA
DE
FERRERIES,
ANY
2019
(Exp.
03130-2019-000083).- Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta
l'acord següent:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Ferreries per donar suport a l'organització de la XIX Fira
d'Artesania Artística i Agroalimentària de Ferreries, any 2019, que es transcriu
a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L’AJUNTAMENT DE FERRERIES PER DONAR SUPORT A L’ORGANITZACIÓ DE
LA XIX FIRA D’ARTESANIA, ARTÍSTICA I AGROALIMENTÀRIA DE FERRERIES,
ANY 2019
Parts
D’una part la senyora Susana Mora Humbert, com a presidenta del Consell Insular de
Menorca.

I d’altra part la senyora Joana Febrer Rotger, batlessa de l'Ajuntament de Ferreries 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.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. La XIX Fira d’Artesania, Artística i Agroalimentària de Ferreries tindrà lloc els dies
12 i 13 d’octubre de 2019.
2. Aquesta fira dona la possibilitat a tots els artesans de Menorca d'exposar els seus
productes i de millorar la seva comercialització.
3. L’Ajuntament de Ferreries és l’entitat organitzadora d'aquesta fira.
4. El Departament d'Economia i Territori del CIM entén que la Fira és un fòrum molt
positiu per a l’artesania de Menorca.
5. La promoció dels productes artesans i agroalimentaris de l’illa és la via per
consolidar l'artesania menorquina i els productes agroalimentaris locals.
6. La Llei 8/1999, de 12 d’abril, atribueix competències als consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i
artesania.
7. En el pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019 es preveu un ajut
a favor de l'Ajuntament de Ferreries per a l'organització de la XIX Fira d'Artesania,
Artística i Agroalimentària de Ferreries.
8. El Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca té molt
d’interès a donar suport a les actuacions que es realitzen a Menorca per tal d’impulsar
el sector artesà menorquí.
9. Dia 24 d'octubre de 2018 l'Ajuntament de Ferreries va signar un conveni amb el
Consell Insular de Menorca per tal de donar suport durant l'any 2018, a la realització
de la XVIII Fira d'Artesania, Artística i Agroalimentària de Ferreries. Aquestes accions
estaven subvencionades amb 7.000 €. L'Ajuntament va justificar aquest conveni
totalment, procedint-se a la concessió de l'import màxim previst.
10. En data 8 d'agost de 2019 i registre d'entrada GE/020914/2019, l'Ajuntament de
Ferreries ha sol·licitat un ajut al CIM per a la realització de la XIX Fira d'Artesania,
Artística i Agroalimentària de l'any 2019.
I com a resultat d’aquests antecedents establim aquest conveni d’acord amb els
següents
Pactes

Primer. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes i les condicions de
col·laboració entre el Departament d'Economia i Territori del CIM i l’Ajuntament de
Ferreries per tal de donar suport, durant l’any 2019, a la realització, els dies 12 i 13
d’octubre de 2019, de la XIX Fira d’Artesania, Artística i Agroalimentària de Ferreries.
Segon. L’Ajuntament de Ferreries es compromet a coordinar amb el Departament
d'Economia i Territori del CIM tot el necessari per a l’organització de la fira i a seguir
els seus criteris en matèria d’artesania professional.
Tercer. El Departament d'Economia i Territori del CIM assessorarà l’Ajuntament de
Ferreries en matèria d’artesania.
Quart. L’Ajuntament de Ferreries es compromet a facilitar en qualsevol moment la
informació que li sol·liciti el Consell Insular de Menorca sobre les tasques que
desenvolupi per a l'organització de la fira.
Cinquè. El Departament d'Economia i Territori del CIM contribuirà amb un aportació
màxima total de 7.000 € (set mil euros) de la partida 5.43910.4620010 del pressupost
del Consell Insular de Menorca per l'any 2019 a l'organització de la XIX Fira
d'Artesania, Artística i Agroalimentària de Ferreries.
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.
Sisè. Aquesta subvenció s'abonarà contra la justificació prèvia i d'acord amb les
disponibilitats de tresoreria del Consell Insular Menorca.
El darrer dia per justificar l'ajut és el 30 de novembre de 2019, mitjançant la
presentació dels documents justificatius següents:
1. Compte justificatiu simplificat
- 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 i els pagaments efectuats i detall d'altres
ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat (annex I).
2. Programa o cartell de la Fira
No s’admetran com a justificants d’aquest conveni les despeses de personal.
El Departament d'Economia i Territori del CIM comprovarà els justificants que estimi
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.
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.
Setè. 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 Ferreries autoritza el Consell Insular de Menorca a comprovar el
compliment de les obligacions tributàries estatals i de la Seguretat Social.
Respecte de les obligacions amb el Consell Insular de Menorca, aquest fet es
comprovarà d'ofici.
L'Ajuntament ha de signar també els documents següents:
- 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.
- Declaració responsable d'altres ajuts rebuts (annex III).
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.
Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes per als
contractes menors a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 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.
Vuitè. Es nomena al senyor Fernando Pons Juanico, tècnic del Departament
d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca, com a instructor d’aquest
expedient.
Novè. 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.
Desè. 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.
Onzè. L’Ajuntament de Ferreries es compromet que en el cartell anunciador de la Fira,
als anuncis, als fullets i en tot el material relatiu a la Fira figurarà expressament el
patrocini del Consell Insular de Menorca en la realització de les activitats
subvencionades. També s'ha de fer constar aquesta col·laboració en la memòria
anual.
Dotzè. L’Ajuntament de Ferreries 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.
d) Facilitar un espai per tal que el Consell Insular faci promoció de les seves marques
de qualitat i dels productes locals de Menorca, si ho sol·licita.

Tretzè. 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 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.
c) 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.
L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les
sancions que si escau siguin exigibles.
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. 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 tTxt refós de la Llei
de subvencions de la comunitat autònoma de es Illes Balears
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 el lloc i en la
data de la signatura electrònica que consta en el document.

H) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL
CÀNCER PER A L'ASSISTÈNCIA DE PACIENTS AMB CÀNCER I
FAMILIARS DE MENORCA AL I CONGRÉS DE LES ILLES BALEARS DE
PACIENTS AMB CÀNCER I FAMILIARS (Exp. 1850-2018-000005 /
3131-2019-000015).- Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta
els acords següents:
Primer.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’Associació Espanyola contra el Càncer AECC per tal de facilitar,
mitjançant una oferta assequible de viatge i allotjament a Palma, l’assistència
de tots aquells pacients oncològics i familiars de Menorca interessats a
participar en el I Congrés de les Illes Balears de Pacients amb Càncer i
Familiars, celebrat els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2018 a la ciutat
de Palma, amb la finalitat última d’aconseguir la màxima participació en el
Congrés.
Segon.- Aprovar la despesa que suposa l’execució de l’esmentat conveni de
col·laboració, segons la previsió de despesa que s’integra en l’estat de
despeses del vigent Pressupost general del CIM en concepte d’ajut nominatiu a
favor de l’AECC (capítol 4 – programa 23100 – partida 4800012), per un import
total de 1.500,00 €, d’acord amb el document d’autorització i disposició que
s’adjunta, per facilitar l’assistència de tots aquells pacients oncològics i
familiars de Menorca interessats a participar en el I Congrés de les Illes
Balears de Pacients amb Càncer i Familiars celebrat els dies 30 de novembre i
1 de desembre de 2018 a la ciutat de Palma.
Tercer.- Aprovar el compte justificatiu del conveni de col·laboració entre el CIM
i l’AECC per tal de fer possible l’objecte d’aquest conveni.
Quart.- Formalitzar els acords anteriors a través de la signatura del conveni de
col·laboració que es transcrtiu més avall.
Cinquè.- Notificar els acords anteriors a l’Associació Espanyola contra el
Càncer.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER PER A L’ASSISTÈNCIA DE
PACIENTS AMB CÀNCER I FAMILIARS DE MENORCA AL I CONGRÉS DE LES ILLES
BALEARS DE PACIENTS AMB CÀNCER I FAMILIARS
REUNITS
Per una banda, la senyora Bàrbara Torren Bagur, consellera executiva de Benestar Social
del Consell Insular de Menorca, en execució de les competències atribuïdes pels Decrets

de Presidència núm. 422/2019, de 09 de juliol (BOIB ext. núm. 93, de 10 de juliol de 2019)
i núm. 425/2019 , de 10 de juliol (BOIB ext. núm. 95, de 11 de juliol de 2019).
Per l’altra, el senyor Javier Cortés Bordoy amb DNI núm. 41346752C, president de la seu
provincial de l’AECC de les Illes Balears, en nom i representació de l’Associació
Espanyola contra el Càncer, amb CIF núm. G-28197564, i amb domicili a efectes de
notificació al carrer Aragó, 215, 2n, de Palma, CP 07708.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la legitimació suficient i la capacitat legal
necessària per formalitzar aquest conveni.
ANTECEDENTS
1. D’acord amb l’article 70.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca (d’ara endavant
CIM) té competències pròpies en serveis socials i assistència social, desenvolupament
comunitari i integració, política de protecció i atenció a persones dependents, voluntariat
social, i polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o
necessitat social.
2. L’Associació Espanyola contra el Càncer (d’ara en endavant AECC), és reconeguda
legalment com una entitat, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar pel compliment dels seus fins. Aquesta es constituí el 1953 i declarada
"d’utilitat pública" el 1970.
3. L’Associació es regeix pels seus estatuts, per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació, per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, per la Llei 45/2015,
de 14 d’octubre, de voluntariat, i per la resta de disposicions que resultin d’aplicació.
4. A l’empara dels seus Estatuts, aprovats amb data 23 de gener de 2018, s’estableix com
a finalitat primordial de l’AECC la lluita contra la malaltia del càncer mitjançant el
desenvolupament d’activitats de divulgació, prevenció, investigació, formació i assistencial.
5. D’acord amb els esmentats estatuts, l’AECC, en el marc del seu principal objectiu,
podrà obtenir els mitjans i recursos necessaris a través de la cooperació econòmica de
particulars, d’empreses i d’institucions de tot tipus i naturalesa, per a la realització de les
activitats indicades als estatuts, així com qualssevol altres necessàries o convenients per
a la consecució dels fins de l’AECC.
6. En el marc dels interessos comuns, es considera que l’AECC és una entitat idònia per
contribuir en el desenvolupament comunitari i integració de col·lectius vulnerables, com és
en aquest cas, mitjançant la creació d’espais on les persones afectades i familiars poden
compartir experiències i donar visibilitat a aspectes relacionats amb la vivència de la
malaltia. Amb tot, ambdues parts expressen la voluntat d’establir un conveni per tal de
facilitar l’assistència de tots aquells pacients oncològics i familiars de Menorca interessats
en participar al I Congrés de les Illes Balears de pacients amb càncer i familiars.
7. Estant les parts conformes en la subscripció d’un conveni de col·laboració a aquest
efecte, el duen a terme d’acord amb els següents

PACTES
Primer. Objecte
La finalitat d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre el CIM i l’AECC, per
tal de facilitar, mitjançant una oferta assequible de viatge i allotjament a Palma, als
pacients oncològics de Menorca i als seus familiars l’assistència al I Congrés de les Illes
Balears de pacients amb càncer i familiars, amb la finalitat última d’aconseguir la màxima
participació al Congrés.
Segon. Compromisos de les parts
2.1. Mitjançant aquest conveni, l’AECC es compromet a:
a) Presentar una oferta assequible de viatge i allotjament a Palma per aconseguir la
màxima participació al Congrés de pacients amb càncer i familiars de Menorca.
b) Presentar la justificació de la despesa objecte d’aquest conveni. Aquesta documentació
serà verificada pels responsables del centre, així com, abans del 30 de novembre de
2019, tota la documentació que es relaciona en l’apartat tercer d’aquest conveni.
c) Proporcionar la informació sobre l’objecte del conveni que li requereixi el CIM, així com
sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el CIM i la resta d’organismes
competents.
d) Comunicar al Departament de Benestar Social qualsevol eventualitat que alteri o que
dificulti greument el desenvolupament de l’objecte del conveni i sol·licitar l’autorització
prèvia i motivada per efectuar qualsevol modificació del mateix.
e) Fer constar de manera expressa la col·laboració del CIM en el desenvolupament de la
jornada i reflectir, en un lloc destacat de tots els elements publicitaris o informatius, tant
escrits com en suport audiovisual, l’esmentada col·laboració.
f) Complir, en tot moment, els requisits establerts per la normativa vigent aplicable i
mantenir actualitzada la inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials, així com
l’autorització administrativa pertinent, d’acord amb el que estableix la normativa vigent
aplicable sobre la matèria.
g) Autoritza que el CIM faci les comprovacions oportunes que l’entitat està al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2.2. Mitjançant aquest conveni el CIM es compromet a abonar a l’AECC, per l’objecte del
conveni, la quantitat màxima de 1.500,00 € (mil cinc-cents euros), amb càrrec a la partida
pressupostària 23100-4800012 del pressupost de l’any 2019 del CIM, per finançar els
desplaçaments i allotjament dels pacients oncològics i familiars de Menorca interessats a
assistir al I Congrés de les Illes Balears de Pacients amb Càncer i Familiars, celebrat a
Palma el 30 de novembre i 1 de desembre de 2018.
Tercer. Justificació de l’activitat subvencionada
3.1. L’abonament de l’ajuda corresponent al finançament dels desplaçaments i allotjament
es farà efectiva en un únic pagament, amb la justificació prèvia de les despeses, amb
aquest concepte, suportades per l’AECC i, sempre, segons la disponibilitat de liquiditat de
la tresoreria del CIM. Aquesta justificació ha d’incloure:
a) La despesa relativa als bitllets finançats per viatjar de Maó a Palma i de Palma a Maó
per part dels pacients interessats. Aquesta despesa es pot justificar al 100 %.

b) La despesa relativa a l’allotjament finançat als pacients oncològics i familiars provinents
de Menorca. Aquesta despesa es pot justificar al 100 %.
c) La despesa relativa al personal responsable de la coordinació i la gestió de
l’organització del Congrés referit. Aquesta despesa es pot justificar al 10 % sobre la
subvenció efectiva.
3.2. A més, abans del 30 de novembre 2019, l’AECC ha de presentar, d’acord amb el
compte justificatiu simplificat, la documentació següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en el
present conveni, amb indicació de l’activitat realitzada i els resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses suportades, amb identificació del creditor i del
document, el seu import, la data d’emissió, i en el seu cas, data de pagament.
c) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que, en el seu cas hagin finançat
l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import de procedència.
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.
El Departament de Benestar Social ha de comprovar els justificants que s’estimin oportuns
i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció.
Per aquesta finalitat s’ha de requeruir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa
que se seleccionin.
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 Consell Insular de Menorca podrà ampliar el termini de
justificació dels ajuts.
Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable ha de
demanar 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 va
a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, pel contrari, la despesa justificada és inferior a
l’import subvencionat, es redueix proporcionalment la subvenció concedida.
El CIM pot inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències
que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o
institucions.
Quart. 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 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 en la normativa
esmentada.

Cinquè. Règim de modificació del conveni
La modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts.
Sisè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control
Les parts poden reunir-se quantes vegades ho considerin oportú, a través d’un representat
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.
Setè. 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 causa de rescissió.
Són causes de rescissió:
a) El transcurs del termini de vigència.
b) L'acord unànime de totes les parts.
c) L'incompliment greu de les obligacions i els compromisos assumits per part d'algun dels
signataris. 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 rescissió i
el conveni s’entén rescindit. La rescissió 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 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 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.
Vuitè. Efectes de la rescissió del conveni
8.1 El compliment 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.
8.2 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 l’AECC és
inferior als fons que preveu aquest conveni, el CIM només haurà d’abonar aquelles
quanties degudament justificades d’acord amb el pacte tercer.

b) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades és superior als
fons que l’AECC hagi rebut per finançar l’esmentada execució, la possible desviació
pressupostària anirà a càrrec d’aquesta.
8.3 No obstant això, si quan concorri qualsevol de les causes de rescissió 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 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.
Novè. Règim jurídic aplicable amb caràcter supletori
En tot allò no previst expressament en aquest conveni regeixen les disposicions que siguin
aplicables al CIM 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 a
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005).
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 les reunions previstes com a mecanisme de
seguiment, vigilància i control en el pacte vuitè 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.
Onzè. Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des del dia que se signi, amb efectes retroactius al 30 de
novembre de 2018, fins al 30 de novembre de 2019.
Dotzè. Dades de caràcter personal
Les parts han de mantenir la màxima confidencialitat respecte de les dades de les quals
tenguin coneixement amb ocasió de l’execució del present conveni i es comprometen a
complir les previsions de la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades
de caràcter personal.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni de col·laboració, el signen
en un exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats més avall.

I) APROVACIÓ DEL CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS VUIT AJUNTAMENTS DE

MENORCA EN MATÈRIA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL I FOMENT DE
PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE MENORCA, ANY 2019 (exp.
03130-2019-000073/74/75/78/79/80/81/82).- Amb el vot favorable dels sis
membres presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el conveni tipus que es transcriu a continuació, amb els ajuntaments
des Castell, Sant Lluís, Maó, Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran, Ferreries i
Ciutadella, per donar suport a les actuacions en matèria de dinamització
comercial i les actuacions en matèria de foment dels productes agroalimentaris
de Menorca que portin a terme des de dia 1 de gener a dia 31 de desembre de
2019, segons els imports que es relacionen de la partida 5.4390.4620008 del
pressupost del CIM per l'any 2019:
AJUNTAMENT
AJ. FERRERIES

CIF
P0702300E

IMPORT SUBVENCIÓ
8.437,50 €

AJ. ALAIOR

P0700200I

11.250,00 €

AJ. SANT LLUÍS

P0705200D

8.437,50 €

AJ. MAÓ

P0703200F

16.875,00 €

AJ. DES MERCADAL

P0703700E

11.250,00 €

AJ. CIUTADELLA

P0701500A

16.875,00 €

AJ. DES MIGJORN GRAN

P0700001A

7.335,00 €

AJ. DES CASTELL

P0706400I

8.437,50 €

TOTAL

88.897,50 €

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DE _______________ EN MATÈRIA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL
I FOMENT DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE MENORCA - ANY 2019
REUNITS
D’una part la senyora Susana Irene Mora Humbert, com a presidenta del Consell Insular
de Menorca, en virtut de l'acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 6 de juliol de
2019, en exercici de les facultats que li atribueix l'art. 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/la senyor/a _________________, batle/essa de l'Ajuntament de
_____________, 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.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
ANTECEDENTS
1. Els ajuntaments de Menorca duen a terme en els seus municipis, durant l'any 2019,
diverses actuacions per dinamitzar les seves localitats, fomentar el sector del comerç, el
sector de la restauració i els productes agroalimentaris de Menorca.

2. Un dels objectius del Consell Insular és donar suport a les activitats dutes a terme pels
ajuntaments en els seus municipis a favor del petit comerç i del sector de la restauració.
3. Així mateix, el Consell vol donar suport a les actuacions dels ajuntaments que estiguin
encaminades a la divulgació dels productes de Menorca, en considerar que aquestes
actuacions de foment dels productes agroalimentaris està en sintonia amb els seus
objectius i que poden ajudar positivament els seus productors.
4. L'ajuntament de ___________ dia (data de signatura del conveni anterior) va signar un
conveni amb el Consell Insular de Menorca per donar suport a les actuacions en matèria
de dinamització de la seva localitat, de foment del sector del comerç i de l'artesania, del
sector de la restauració i de foment dels productes agroalimentaris de Menorca per import
de ___________. L'ajuntament va presentar la justificació d'aquest conveni adequadament
i el CIM va tramitar el pagament de les actuacions justificades.
5. En el Pressupost per a l’any 2019 del Consell Insular de Menorca es preveu un ajut a
favor de tots els ajuntaments de Menorca en matèria de dinamització comercial i foment
dels productes agroalimentaris de Menorca.
6. En data _________ i número de Registre d'entrada ________ l'Ajuntament de
__________ sol·licita un ajut al CIM per un import de _____________.
I com a resultat d’aquests antecedents establim aquest conveni d’acord amb els següents
PACTES
Primer. El present conveni estableix els termes i les condicions de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de _____________ per donar suport a les
actuacions en matèria de dinamització de les seves localitats, de foment del sector del
comerç i de l'artesania, del sector de la restauració i de foment dels productes
agroalimentaris de Menorca que portin a terme des de dia 1 de gener a dia 31 de
desembre de 2019.
Segon. Per al desenvolupament de les actuacions descrites en aquest conveni, el
Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca contribuirà amb un
màxim de _____ € (______ euros) de la partida 5.43900.4620008 del Pressupost del CIM
per a l'exercici de 2019.
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. Les actuacions de dinamització subvencionables en el marc d'aquest conveni
tindran la finalitat següent:
 Fomentar el sector del comerç i l'artesania
 Fomentar el sector de la restauració



Fomentar els productes agroalimentaris de Menorca

Quart. Aquesta subvenció es pagarà de la manera següent
a) Una bestreta de 3.000 € (tres mil euros) a la signatura del conveni.
b) El pagament de l'import restant es tramitarà una vegada l'Ajuntament hagi presentat la
justificació.
La quantia de la subvenció serà del 90 % del cost total de les actuacions que es duguin a
terme en el marc d'aquest conveni, amb l'import màxim de _______€. En cap cas l’import
de l’ajuda podrà superar el cost de l’activitat que es realitzi.
El darrer dia per presentar la justificació i per efectuar els pagaments serà el 31 de gener
de 2020, mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat:



Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades.
Relació nominativa de les despeses efectuades, de la data de pagament de cada
una d'elles i detalls d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat
(annex I). Totes les despeses que es relacionin en aquest document han de ser
factures que reuneixin els requisits i formalitats legals i han de comptar amb els
justificants de pagament bancari corresponent.

Són objecte de subvenció les actuacions que compleixin amb l'objectiu d'aquest conveni.
També seran subvencionables les actuacions i les visites guiades de caràcter cultural i
turístic que es realitzin en coordinació amb els sectors comercial i de la restauració i que
tinguin per finalitat dinamitzar el comerç local, el sector de la restauració i/o els productes
agroalimentaris de Menorca.
En tot cas, no són despeses subvencionables, i per tant no formen part del pressupost
subvencionable ni del pressupost del projecte:




Despeses que no compleixin els requisits esmentats en el pacte primer.
Les despeses l'import de les quals s'hagi adquirit a un preu superior al de mercat.
Les despeses financeres, les d'assessoria jurídica o financera, les despeses
notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte
subvencionat i les d'administració específiques si no estan directament
relacionades i no són indispensables per preparar-ho ni dur-lo a terme.
 Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i
sancions administratives, i les despeses de procediments judicials.
 Els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, i
els impostos sobre la renda.
 En relació amb les despeses relatives a menjar, únicament es tindran en compte
les despeses dels productes utilitzats en les degustacions. En cap cas s'admetran
les despeses relatives a refrigeris, serveis de menjars o d'altres semblants.
 Les despeses de personal.
 Les despeses d'inversió.

Únicament s'admetran com a justificants d'aquest conveni les despeses del personal que
s'hagi contractat mitjançant un contracte de treball temporal per portar a terme accions
definides en aquest conveni.
En la fase de comprovació de la despesa realitzada es podran requerir al beneficiari,
mitjançat tècniques de mostreig, els justificants de despesa seleccionats.
L'Ajuntament haurà 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 pagar la
subvenció si no es compleixen aquests requisits.
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.
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.
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 aplicant el següent criteri:
a) En cas d'executar més del 50 % del pressupost presentat i menys del 100 %, es
tramitarà el pagament de la quantitat correctament justificada.
b) Per contra, si 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.
Segons la base 24.3 d'execució del pressupost del CIM per l'any 2019, no es podrà pagar
una nova subvenció si el beneficiari no ha justificat l'aplicació dels fons rebuts
anteriorment, sempre que hagi transcorregut el termini de què disposava per fer-ho.
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 el senyor Fernando Pons Juanico, tècnic del Departament
d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca, com a instructor d’aquest expedient.
Sisè. L'Ajuntament autoritza el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de
les obligacions tributàries estatals i amb la Seguretat Social.
L'Ajuntament, ha de signar els documents següents:





Declaració responsable (annex II) en què s'indiqui que no està sotmès a cap de les
circumstàncies recollides 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 responsable altres ajuts rebuts (annex III).

Setè. L'Ajuntament es compromet que en totes les actuacions, els cartells i els anuncis
que faci, els fullets, els estands i en tot el material relatiu a les activitats objecte d'aquest
conveni figuri expressament el patrocini i la imatge corporativa del Consell Insular
Menorca. També farà constar aquesta col·laboració en la memòria anual.
Així mateix, farà constar el logotip de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca per
ser reconeguda com a patrimoni mundial per la UNESCO en la realització de les activitats
subvencionades (sempre que la candidatura sigui vigent).
Vuitè. L'Ajuntament es compromet a facilitar en qualsevol moment la informació que li
sol·liciti el Consell Insular de Menorca sobre les tasques que desenvolupi.
Novè. El present conveni serà efectiu a partir del dia de la seva signatura 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.
Desè. L'Ajuntament assumeix, així mateix, els compromisos següents:




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.
Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat.
Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat
que alteri o 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.

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’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’haurà de valorar, en tot cas, el grau d’incompliment, si aquest s'ha produït a causa
d’actuacions doloses o negligents, i si s'ha actuat de bona o mala fe. La gradació del
reintegrament serà major quan l’incompliment sigui total o molt elevat i hi hagin incorregut
causes doloses i mala fe; en canvi, serà menor si el grau de compliment del projecte
subvencionat sigui parcial i quan hagi estat causat per actuacions negligents i de 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, si de la
documentació presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s'han
aconseguit les finalitats de l'ajut, s'ha de dur a terme una revocació parcial de l'ajut, i
consegüentment perdrà el dret de cobrament parcial de l'ajut, d'acord amb l'aplicació del
següent 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.
c) Si el beneficiari no fa constar, de manera expressa, el suport del CIM i el logotip de la
candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca, es minorarà en un 1% l'import de la
subvenció correctament justificada (sempre que la candidatura sigui vigent).
Dotzè. 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 la 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.
Tretzè. L'incompliment i la rescissió del conveni donarà 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. En tot allò no previst expressament en 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
- 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)
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006
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 el lloc i en la
data indicats més avall.
Maó, (data que resulti) de 2019.

J) APROVACIÓ DE L'ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I LA FUNDACIÓ PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA PER AL
FINANÇAMENT
DEL
PLA
D'EQUIPAMENTS
2019
(exp.

03130-2019-000023).- Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta
els acords següents:
Primer.- La revocació i el reintegrament de l’import de 125.000 € del Conveni
de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació per a
Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per al finançament del Pla
d’Equipaments 2019 per part de l'FPDM.
Segon.- Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per
al finançament del Pla d’Equipaments 2019, d’acord amb l’annex que s’adjunta.
Tercer.- Incloure les inversions previstes executar per part de l'FPDM durant
l’exercici 2019, com a annex a l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa
de Menorca per al finançament del Pla d’Equipaments 2019.
Quart.- Formalitzar els acords anteriors amb la signatura de l’addenda del
conveni.
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Fundació per a Persones amb
Discapacitat Illa de Menorca.
ANNEX
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE
MENORCA PER AL FINANÇAMENT DEL PLA D’EQUIPAMENTS 2019
D’una part la senyora Susana Irene Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de
Menorca, per l’Acord del Ple reunit en sessió de caràcter extraordinari dia 6 de juliol de
2019, d’acord amb la normativa de la Llei de bases de règim local i la Llei orgànica de
règim electoral general, que actua en virtut de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars.
I de l'altra part la Senyora Bàrbara Torrent, vicepresidenta primera de la Fundació per a
Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, amb CIF G57505885, que intervé en nom i
representació de l’esmentada entitat.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar
aquesta addenda.
ANTECEDENTS
1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de
18 de març de 2019, va aprovar el Conveni entre el CIM i l'FPDM per al finançament del
Pla d’Equipaments 2019.

2. L’esmentat conveni de col·laboració es va signar per ambdues parts el 27 de març de
2019.
3. L'FPDM, amb RE núm. GE/021385/2019 de 13 d’agost de 2019, va sol·licitar la
reducció de 125.000 euros en l’import màxim del Pla d’Equipaments 2019 previst al
Conveni per poder destinar-los a finançar serveis previstos en el Conveni de col·laboració
entre el CIM i l'FPDM per a la prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitat
en l’àmbit dels serveis socials signat el 2015 i que avui resulten deficitaris, segon una
proposta presentada en la mateix registre d’entrada.
4. El pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019 preveu una
despesa per import de 280.000,00 € (dos-cents vuitanta mil euros), amb càrrec a la partida
23135 7891600, per al finançament de part de les inversions de l'FPDM 2019.
5. Amb la signatura el 27 de març de 2019 del Conveni entre el CIM i l'FPDM per al
finançament del Pla d’Equipaments 2019, es va fer efectiu el pagament avançat de l’import
total previst del mateix de 280.000 €.
Ateses aquestes consideracions, ACORDAM
Primer. Modificar el pacte 2.1. del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per al
finançament del Pla d’Equipaments 2019, en el sentit de substituir-lo pel següent:
«SEGON. COMPROMISOS DE LES PARTS
2.1. El Consell Insular de Menorca es compromet a finançar part de les despeses
d’inversió necessàries per al funcionament dels centres i serveis de què disposa la
Fundació, d’acord amb la planificació prevista per a l’any 2019, amb un import anual
màxim de 155.000,00 euros (cent cinquanta-cinc mil euros), amb càrrec a la partida
pressupostària 23135 7891600 del pressupost vigent. L’abonament d’aquesta quantitat es
farà efectiu en un únic pagament i una única anualitat corresponent al 2019, en signar el
present conveni, sempre segons la disponibilitat de liquiditat de la Tresoreria del Consell
Insular de Menorca.»
Segon. Incloure les inversions previstes d'executar per l'FPDM durant l’exercici 2019, com
a annex a l’Addenda del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per al finançament del Pla
d’Equipaments 2019.
Tercer. A tots els efectes, aquesta addenda es regirà pel que estableix el Conveni de
col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació per a Persones amb
Discapacitat Illa de Menorca per al finançament del Pla d’Equipaments 2019 signat el
27/03/2019.
En prova de conformitat, signam aquesta addenda en el lloc i en la data esmentats més
avall.
ANNEX I : Nou pla Equipaments 2019

MILLORA DE CENTRES I SERVEIS
FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA
SERVEI

DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT

PREVISIÓ €

SERVEIS GENERALS I
ALTRES DEPENENTS DE
GERÈNCIA I DIRECCIÓ

Varis equipaments ofimàtics i d’altres

7.604,91€

Andreu
Hernández
Cristina Fernández

–
TOTAL: 7.604,91€

CENTRE
DE
DIA
I
OCUPACIONAL “S’AUBA”

Obra reforma immoble

80.000,00€
TOTAL: 80.000,00€

Chela Solé
CENTRE
POLIVALENT
“CARLOS MIR”

Obra construcció espai de lleure a l’exterior

28.000,00€
TOTAL: 28.000,00€

Muriel Previ
VIVENDES
MENTAL”

“SALUT

Obres
menors
i
renovació
climatització pis c/SANT ELIES

equips
10.000,00€
2.500,00€

Obres menors pis c/ Sant Esteve

Glòria Sintes

TOTAL: 12.500,00€
V I V E N D E
“INTEL·LECTUALS”

S

Núria Roca

Cuina nova: electrodomèstics i armaris.
Complerta. (Prioritari) pis c/ Vassallo
Equips climatització pis c/Gonzaga
Obres menors pis c/ Serra
Vehicle de 7 places

4.000,00€
1.500,00€
3.000,00€
5.000,00€
TOTAL: 13.500,00€

CENTRE
OCUPACIÓ

ESPECIAL

Nou equipament cuina Social Càtering

2.555,09€

Nou equipament envasat Social Càtering

7.840,00€

Dafne Olivar
TOTAL: 10.395.09€

P R O G R A M E S
REHABILITACIÓ

Plataforma
de
neurorehabilitació
estimulació cognitiva

i

3.000,00€
TOTAL: 3.000,00€

Estefanía Moll
TOTAL projecte

155.000,00 €

K) APROVACIÓ DE L'ADDENDA 2019 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I LA FUNDACIÓ PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT
EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS 2015 (Exp. 03130-2019-000084).Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar l’Addenda 2019 al Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de
Menorca per a la prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitat
en l’àmbit dels serveis socials signat dia 20 de maig de 2015, el text de la qual
es transcriu més avall.
Segon.- Formalitzar els acords anteriors amb la signatura de l’addenda del
conveni.
Tercer.- Notificar aquests acords a la Fundació per a Persones amb
Discapacitat Illa de Menorca.
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE
MENORCA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES AMB
DISCAPACITAT EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS
D’una part la senyora Susana Irene Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de
Menorca, per l’Acord del Ple reunit en sessió de caràcter extraordinari dia 6 de juliol de
2019, d’acord amb la normativa de la Llei de bases de règim local i la Llei orgànica de
règim electoral general, que actua en virtut de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars.
I de l'altra part la senyora Bàrbara Torrent Bagur, vicepresidenta primera de la Fundació
per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, amb CIF G57505885, que intervé en
nom i representació de l’esmentada entitat.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar
aquesta addenda.
ANTECEDENTS
1. Amb la finalitat de complir les obligacions derivades de les competències legalment
atribuïdes en matèria de discapacitat, el Consell Insular de Menorca i la Fundació per a
Persones amb Discapacitat Illa de Menorca signaren, en data 20 de maig de 2015, un
conveni amb la voluntat d’establir un marc general de col·laboració que aglutinés els plans
i programes que actualment desenvolupa la Fundació en l’àmbit dels serveis socials
mitjançant la gestió de centres i serveis.
2. Cap de les parts no l’ha denunciat ni manifestat la voluntat de no continuar amb
l’esmentada col·laboració.

3. Per al càlcul de l’import total del conveni es prengué com a referència, entre d’altres, els
preus plaça/dia per als concerts aprovats pel Consell Executiu del Consell Insular de
Menorca, fins a la data vigents.
4. En el preu calculat per a la reserva i l’ocupació de les places en centres s’ha tingut en
compte l’ampliació de 6 places més, ja autoritzades, dels habitatges supervisats localitzats
al Camí de Maó, 206, esc. A 2n pis, de Ciutadella; la baixa del servei d’habitatge
supervisat localitzat al carrer Eivissa, 76, 1r, de Ciutadella; la baixa d’1 plaça de l’habitatge
supervisat al carrer Vasallo, 32 1r 2a, de Maó; la baixa d’1 plaça de l’habitatge supervisat
al carrer de Sant Elies, 31, de Maó, i d’1 plaça de l’habitatge supervisat al carrer de Sant
Esteve, 42, 4t 2a, de Maó, que venen finançades pel Conveni de la Xarxa de Salut Mental;
l’increment de 2 places d’habitatge supervisat a l’av. Ronda de Ses Costes, 20, 1r porta
13, des Mercadal, i l’increment de la despesa per fer front durant l’any 2019 al servei de
transport assistit i als programes de serveis comunitaris.
5. El Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019 es preveu
l’increment de la partida destinada al finançament d’aquests serveis de la Fundació per a
Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, amb un import total màxim de 3.050.000,00 €
(tres milions cent setanta-cinc mil euros).
6. A l’import total del conveni s’afegeix la gestió per part de l'FPDM dels serveis inclosos
en el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i el
Consell Insular de Menorca per gestionar la xarxa de recursos socials per a persones amb
diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca signat el 23 d’abril de
2019, següents:




Servei Ocupacional La Florida, Maó (10 places)
Servei de Suport a l’Habitatge a l’Illa de Menorca (10 places)
Servei d’Habitatge Supervisat, Maó (2 places)

7. L’import màxim anual per la gestió d’aquests serveis de la Xarxa de Salut Mental a
Menorca serà de 248.331,60 € (dos-cents quaranta-vuit mil tres-cents trenta-un euros amb
seixanta cèntims).
8. A petició de l'FPDM s’ha procedit a la revocació i el reintegrament de 125.000 € del
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació per a
Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per al finançament del Pla d’Equipaments
2019.
9 S’ha realitzat la proposta de modificació pressupostària per la transferència de crèdit
pressupostari de la partida 23135-7891600 (Pla d’equipaments FPDM) a la partida
23135-4890084 (Aportació programes FPDM), per poder dotar de més finançament alguns
serveis del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació per
a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per a la prestació de serveis d’atenció a
persones amb discapacitat en l’àmbit dels serveis socials signat en data 20 de maig de
2015, que a dia d’avui estan en desequilibri pressupostari.
10. La base 22.1 del vigent pressupost preveu que es poden realitzar, sens convocatòria
prèvia, les transferències a favor de les entitats públiques, fundacions i associacions en
les quals estigui integrada aquesta corporació.

Ateses aquestes consideracions, ACORDAM:
PRIMER. Afegir un apartat C a la clàusula 2.1 del Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
per a la prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitat en l’àmbit dels serveis
socials signat en data 20 de maig de 2015, en el sentit següent:
«C) Serveis de la Xarxa de Salut Mental a Menorca
L'FPDM gestionarà els serveis inclosos en el Conveni de col·laboració entre la Conselleria
de Serveis Socials i Cooperació i el Consell Insular de Menorca per gestionar la xarxa de
recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport
extens a Menorca signat el 23 d’abril de 2019, següents:




Servei Ocupacional La Florida, Maó (10 places)
Servei de Suport a l’Habitatge a l’Illa de Menorca (10 places)
Servei d’Habitatge Supervisat, Maó (2 places)

Segons l’ocupació efectiva de les places i el copagament dels usuaris d’aquests serveis,
l’import màxim anual que rebrà l'FPDM per a la seva gestió serà de 248.331,60 €
(dos-cents quaranta-vuit mil tres-cents trenta-un euros amb seixanta cèntims).
Per a la correcta prestació dels serveis de la Xarxa de Salut Mental a Menorca, prevaldran
les condicions i els requisits del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació i el Consell Insular de Menorca per gestionar la xarxa de recursos
socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a
Menorca signat el 23 d’abril de 2019, i subsidiàriament, en el no previst en aquest, el
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació per a Persones
amb Discapacitat Illa de Menorca per a la prestació de serveis d’atenció a persones amb
discapacitat en l’àmbit dels serveis socials signat en data 20 de maig de 2015.
La vigència de la prestació d’aquests serveis serà la mateixa que la prevista en el Conveni
per la prestació de serveis de la Xarxa de Salut Mental a Menorca signat el 23 d’abril de
2019.»
SEGON. Modificar el punt 2.2 de la clàusula segona del Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
per a la prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitat en l’àmbit dels serveis
socials, signat en data 20 de maig de 2015, en el sentit següent:
Allà on diu: «2.2. Les característiques i les condicions per a la prestació d’aquests serveis
es detallen en l’annex 1 d’aquest conveni, del qual forma part, com a pla anual
d’actuació».
Ha de dir: «2.2. Les característiques i les condicions per a la prestació d’aquests serveis
es detallen en l’annex 1 d’aquest conveni, del qual forma part, com a pla anual d’actuació,
i a l’apart C del punt 2.1 anterior».
TERCER. Modificar el punt 1 de la clàusula quarta del Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
per a la prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitat en l’àmbit dels serveis

socials signat en data 20 de maig de 2015, en el sentit de substituir-lo pel següent:
«Quarta
1. L’import anual màxim d’aquest conveni, d’acord amb la planificació prevista de
funcionament dels serveis, és de 3.423.331,60 € (tres milions quatre-cents vint-i-tres mil
tres-cents trenta-un euros amb seixanta cèntims).
L’abonament d’aquesta quantia es farà amb un calendari anual de pagaments en funció
de les necessitats de tresoreria de l'FPDM i la disponibilitat de liquiditat de tresoreria del
CIM, tenint en compte la liquidació anual dels serveis de la Xarxa de Salut Mental a
Menorca signat el 23 d’abril de 2019, segons l’ocupació efectiva de les places i el
copagament corresponent dels seus usuaris.»
QUART. Modificar el punt 1 B de l’annex 1 (Pla anual d’actuació) que estableix les places
objecte del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació per
a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per a la prestació de serveis d’atenció a
persones amb discapacitat en l’àmbit dels serveis socials, signat en data 20 de maig de
2015, en el sentit de substituir-lo pel quadre de places adjunt a l’expedient de l’addenda, i
pels serveis de l’apartat 2.1 C del mateix conveni.
CINQUÈ. La vigència d’aquesta addenda tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener de
2018 pels serveis de la Xarxa de Salut Mental a Menorca i des de l’1 de gener de 2019 per
a la resta de serveis.
SISÈ. Aquesta addenda es regirà pel que estableix el Conveni entre el Consell Insular de
Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per a la prestació
de serveis d’atenció a persones amb discapacitat en l’àmbit dels serveis socials, signat en
data 20 de maig de 2015.
Pels serveis que deriven del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació i el Consell Insular de Menorca per gestionar la xarxa de recursos
socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a
Menorca signat el 23 d’abril de 2019, prevaldrà aquest i subsidiàriament, en el no previst
en aquest, el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació
per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per a la prestació de serveis d’atenció a
persones amb discapacitat en l’àmbit dels serveis socials signat en data 20 de maig de
2015.
En prova de conformitat, signam aquesta addenda en el lloc i en la data esmentats més
avall.

L) APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'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).- Amb el vot favorable
dels sis membres presents, adopta l'acord següent:

Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’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 que es transcriu a continuació.
ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L’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
Antecedents
1. El Consell Executiu d’aquest Consell Insular, en la sessió de caràcter ordinari de 20 de
maig de 2019, aprovà el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’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).
2. L’esmentat conveni va ser signat per les dues parts per triplicat a Maó, 17 de juny de
2019.
3. L’Asociación Cultural Aeronáutica Española sol·licità, amb registre d’entrada núm. GE
020824/2019, una subvenció al Cepartament de Promoció Turística, com a col·laboració
per a la celebració de l'esmentatt festival aeri.
4. El Consell Insular de Menorca aprovà 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 8-43200-4890004
i com a beneficiari l’Asociación Cultural Aeronáutica Española, per un import màxim de
5.000 euros.
5. Per indicacions dels serveis econòmics d’aquest Consell Insular, perquè es pugui
comptabilitzar com a subvenció, ha d’anar amb càrrec de la partida econòmica 4800000
del programa 43200 de Promoció Turística.
Pactes
Primer. El suport d’aquest Consell Insular a l’entitat Asociación Cultural Aeronáutica
Española s’amplia a l’import màxim de 20.000 euros per a l’organització del festival aeri
que tindrà lloc el 15 de setembre de 2019 per celebrar el 50è aniversari de l’Aeroport de
Menorca i l’aniversari de l’Aviació Civil a l’illa.
Segon. La quantitat dels 5.000 € aniran amb càrrec de la partida 8-43200-4800000 i es
pagaran un cop lliurada la justificació correctament, transferits al compte corrent a nom de
l’entitat Asociación Cultural Aeronáutica Española, amb IBAN núm. ES58 2080 5040 5130
4001 8438.
Per tota la resta es manté l’acordat i signat en l’esmentat conveni.
En prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda, la signen per triplicat i a un
sol efecte en el lloc i en la data que s’esmenten més avall.

M) CORRECCIÓ DE L'ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 20 DE MAIG
DE 2019, DE REVOCACIÓ TOTAL, I CONSEGÜENT PÈRDUA DEL DRET DE
COBRAMENT, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA
EN MATÈRIA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL I FOMENT DELS
PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE MENORCA ANY 2017 (Exp.
3307-2017-000015).- Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta
els acords següents:
Primer.- Corregir l’acord del Consell Executiu de 20 de maig de 2019, de
revocació total i consegüent pèrdua del dret de cobrament total de l'import
atorgat a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca mitjançant acord de Consell
Executiu del CIM de dia 2 d'octubre de 2017 relatiu a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre el CIM i l'ajuntament esmentat en matèria de dinamització
comercial i foment dels productes agroalimentaris de Menorca durant l'any
2017, per tal d'aclarir que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca no ha de
retornar cap quantitat al CIM, atès que no ha rebut cap pagament:
Beneficiari

CIF

Import concedit

Import pagat

Import a
retornar

Import revocat

Aj. de Ciutadella
de Menorca

P0701500A

16.875 €

0€

0€

16.875 €

Segon.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

N) CORRECCIÓ DE L'ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 20 DE MAIG
DE 2019, DE REVOCACIÓ PARCIAL, I CONSEGÜENT PÈRDUA DEL DRET
DE COBRAMENT, DEL 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 ANY 2017 (Exp. 3307-2017-000016).Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Corregir l’acord del Consell Executiu de 20 de maig de 2019, de
revocació parcial i consegüent pèrdua parcial del dret de cobrament de l'import
atorgat a l'Ajuntament de Sant Lluís mitjançant acord de Consell Executiu del
CIM de dia 2 d'octubre de 2017 relatiu a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre el CIM i l'ajuntament esmentat en matèria de dinamització
comercial i foment dels productes agroalimentaris de Menorca durant l'any
2017, per tal d'aclarir que l’Ajuntament de Sant Lluís no ha de retornar cap
quantitat al CIM, sinó que és el CIM qui ha d’abonar a l’Ajuntament l’import final
resultant de la subvenció (2.648,48 €):

Beneficiari

CIF

Ajuntament de
P0705200D
Sant Lluís

Import concedit

Import pagat

Import que ha
d’abonar el CIM

Import a revocar

8.437,50 €

0€

2.648,48 €

5.789,02 €

Segon.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Lluís.

O) APROVACIÓ DEL PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE
LA GUARDIA CIVIL Y EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL II SEMINARIO INTERNACIONAL DE LUCHA
OPERATIVA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES
(Exp. 03130-2019-000077).- Amb el vot favorable dels sis membres presents,
adopta l'acord següent:
Aprovar el Protocolo general de colaboración entre la Guardia Civil y el Consell
Insular de Menorca para la organización del II Seminario Internacional de
Llucha Operativa contra el tráfico Ilícito de bienes culturales, que es transcriu a
continuació.
PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA GUARDIA CIVIL Y EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL II SEMINARIO
INTERNACIONAL DE LUCHA OPERATIVA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES
CULTURALES
REUNIDOS
De una parte D. Félix Vicente Azón Vilas, Director General de la Guardia Civil, cargo para
el que fue nombrado por Real Decreto 774/2018, de 30 de junio, en representación de la
Guardia Civil, con su Dirección General ubicada en Madrid y de acuerdo a lo dispuesto en
el Real Decreto 952/2018 de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior.
De otra parte Dña. Susana Mora Humbert, Presidenta del Consell Insular de Menorca,
cargo para el que fue nombrada en la sesión plenaria de dia 6 de juliol de 2019 y en
representación del mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley
8/2000, de 27 de octubre de consejos insulares.
EXPONEN
PRIMERO. El tráfico ilícito de bienes culturales es, en la actualidad, una de las principales
amenazas contra el patrimonio común de la humanidad y la lucha contra esta forma de
criminalidad requiere de conocimientos específicos y experiencia en el manejo de las
herramientas legales internacionales.
SEGUNDO. España, por sus características históricas, atesora una enorme cantidad de
patrimonio cultural, que requiere de unas administraciones y unas fuerzas de seguridad
preparadas y concienciadas de la necesidad de protegerlo y capaces de llevar a cabo
cuantas acciones sean necesarias para la recuperación del patrimonio nacional expoliado.

TERCERO. En el actual contexto internacional, tanto en el seno de la Unión Europea, con
la supresión de fronteras interiores, como en la relación con terceros países fuera de la
Unión, el tráfico ilícito de bienes culturales aprovecha los cauces utilizados por el crimen
organizado trasnacional para extraer los bienes culturales de los lugares donde se
produce el expolio, descontextualizando las piezas y haciendo más difícil el poder
recuperar dichos bienes en el futuro. Del mismo modo, dados los elevados beneficios que
este tipo delictivo puede reportar a los miembros de las redes de crimen organizado, en
muchas ocasiones se utiliza el tráfico ilícito de bienes culturales para el lavado de activos
procedentes de la comisión de otros delitos, tales como el tráfico de drogas o la trata de
seres humanos, o como medio de financiación del terrorismo internacional.
CUARTO. La Isla de Menorca, con una superficie de 700 kilómetros cuadrados, cuenta
con 2.126 yacimientos arqueológicos, de los cuáles 1.298 están declarados como Bienes
de Interés Cultural, lo que constituye una densidad de yacimientos sin parangón en el
territorio nacional.
La isla, que ya se encuentra catalogada como Reserva de la Biosfera, se encuentra
inmersa en la candidatura “Menorca Talayótica”, para ser declarada Patrimonio Mundial
por la UNESCO, además de contar con una ciudadanía profundamente preocupada por la
conservación de su patrimonio cultural.
QUINTO. Desde el año 1994 el Consell Insular de Menorca tiene transferidas del Govern
de les Illes Balears las competencias de protección, salvaguarda, conservación y
divulgación del patrimonio histórico de la isla.
SEXTO. La Guardia Civil, en el marco de las funciones de policía judicial que le atribuye el
marco legal vigente, es competente en el ámbito de la prevención del expolio y de la
reprensión del tráfico ilícito de bienes culturales. Se desarrollan actualmente diversas
acciones en el plano de la protección de los bienes culturales, estando estas actuaciones
enmarcadas de manera general en la O.S. 4/2012 “Plan para la Defensa del Patrimonio
Histórico”.
La Unidad Central Operativa, como unidad central de Policía Judicial de la Guardia Civil,
está encargada de la investigación de los hechos delictivos más graves, que sean
cometidos por organizaciones o grupos criminales y cuyo ámbito de actuación cuente con
un componente internacional.
En ese marco, incardinada dentro del Departamento de Delitos Contra las Personas y el
Patrimonio, la Sección de Patrimonio Histórico tiene encomendada la investigación de los
delitos cometidos sobre el patrimonio histórico así como los de tráfico ilícito de bienes
culturales.
SÉPTIMO. El Consell Insular de Menorca tiene intención de celebrar, en el marco de las
actividades previstas para la promoción de la candidatura “Menorca Talayótica” a la
declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO, un seminario internacional de lucha
contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Para ello, cuenta con el apoyo del Govern de
les Illes Balears, en el marco de la colaboración de esta administración con las actividades
relacionadas con la candidatura de Menorca Talayótica a Patrimonio Mundial.
OCTAVO. Con el apoyo de la Guardia Civil, dicho seminario adquiriría el carácter de “II
Seminario Internacional de Lucha Operativa Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”,

dando continuidad al celebrado en el año 2014 en la localidad de Sevilla y que es de
interés para ambas instituciones.
CLAÚSULAS
PRIMERA. Objeto
El presente protocolo tiene por objeto articular el apoyo que la Guardia Civil brindará a la
organización, por parte del Consell Insular de Menorca, del “II Seminario de Lucha
Operativa Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”, que está previsto que se celebre
en la localidad de Mahón entre los días 26 y 27 de septiembre del presente año.
SEGUNDA. Organización del Seminario
El Consell Insular de Menorca se compromete a la organización del seminario, corriendo
con todos los gastos derivados del mismo que serán imputados al programa
presupuestario de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura, Eduación, Juventud
y Deportes del Consell, del ejercicio 2019.
TERCERA. Apoyo por parte de la Guardia Civil
Teniendo en cuenta las amplias relaciones internacionales que la Guardia Civil ha
desarrollado como consecuencia de un intenso trabajo operativo y protocolario así como la
experiencia previa acumulada en la participación en este tipo de eventos, la Guardia Civil
se compromete a llevar a cabo cuantas actividades sean necesarias en apoyo de las
acciones del Consell Insular de Menorca para hacer posible la celebración del seminario.
Para ello, se apoyará al Consell Insular de Menorca en los siguientes aspectos:
1. Auxiliando al Consell Insular de Menorca en la gestión logística y en cuantas
actividades sean necesarias para llevar a cabo la organización del seminario.
2. Dirigiendo y tramitando las invitaciones a los diferentes asistentes previstos, así como la
gestión de las confirmaciones y el trámite de las identidades a las empresas encargadas
de la reserva de los vuelos y alojamientos.
3. Organizando las diferentes ponencias y la agenda de la celebración del seminario, que
se consensuará con los responsables del Consell de Menorca.
4. Recibiendo a las diferentes delegaciones a su llegada a la isla, acompañándolas
durante toda su estancia.
CUARTA. Difusión
El contenido del presente Protocolo General de Actuación podrá difundirse por las Partes,
conjunta o individualmente, con el objeto de aumentar la eficacia del mismo.
La difusión y la comunicación de las actuaciones concretas efectuadas como
consecuencia de la firma de este Protocolo General de Actuación será consensuada
previamente por las Partes.
QUINTA. Gastos

Las actuaciones que se efectúen en el marco del presente Protocolo General de
Actuación serán sufragadas con medios propios de las partes, no implicando aportación
económica alguna.
SEXTA. Vigencia y eficacia
El presente Protocolo General de Actuación surtirá efectos desde el momento de su firma
y estará vigente hasta el momento de la finalización del “II Seminario Internacional de
Lucha Operativa Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”.
SÉPTIMA. Modificación y resolución
Este Protocolo General de Actuación podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las
Partes, a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa, que deberá
ser suscrita por las mismas Partes que el presente Protocolo.
Serán causas de resolución del Protocolo General de Actuación:
a) El mutuo acuerdo de las Partes.
b) La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del objeto del Protocolo.
c) La denuncia expresa de alguna de las Partes.
La resolución del Protocolo no afectará a la finalización de las actividades que estuvieren
en ejecución.
OCTAVA . Régimen de resolución de conflictos.
Las Partes se comprometen a resolver de común acuerdo cualquier cuestión litigiosa que
pudiera surgir en la interpretación y ejecución del presente Protocolo.
NOVENA. Protección de datos de carácter personal.
Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,
comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como
consecuencia del desarrollo del presente Protocolo General de Actuación.
Ambas partes consienten que los datos personales del presente documento puedan
incorporarse a ficheros de titularidad de cada una de ellas con la única finalidad de
proceder a la gestión adecuada del mismo.
Las partes se comprometen a adoptar las medidas de carácter técnico y organizativo
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida de tratamiento y acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de
la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los cuales están
expuestos, provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
DÉCIMA. Naturaleza del Protocolo General de Actuación

El presente Protocolo tiene carácter administrativo, careciendo de naturaleza jurídica de
convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 párrafo segundo, de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Protocolo General de
Actuación en dos ejemplares originales, igualmente válido, en lugar y fecha mas abajo
indicado.
Maó, (data que resulti) de 2019.

CINQUÈ.- CONTRACTACIÓ
A) APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA A MENORCA (Exp. C4301-2019-000007).- Amb el vot
favorable dels sis membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació dels SERVEIS DE
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA A MENORCA, per procediment obert i
tramitació ordinària, amb uns imports unitaris, IVA exclòs, que es relacionen a
continuació, i un import màxim, pels dos anys prevists de contracte, de
SIS-CENTS SETANTA-TRES MIL CENT QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS (€.- 673.104,47), IVA exclòs, que els licitadors
poden millorar a la baixa.
Preu unitaris IVA exclòs:
A) TAD bàsica, de línia fixa
- Preu usuari titular (tipus A): 15,17 €/mes
- Preu familiar amb UCR (tipus B): 3,89 €/mes
B) TAD bàsica, amb línia mòbil (preu addicional al preu usuari titular –Tipus
A)
- Preu addicional usuari titular amb línia mòbil: 6,37 €/mes
C) TAD avançada (preu addicional al preu usuari titular –Tipus A)
- Preu addicional dispositiu d’alarmes per fugues o incidències
sobrevingudes: 5,84 €/mes
- Preu addicional dispositiu d’anàlisi de patrons de vida: 19,88 €/mes
- Preu addicional dispositius mòbils de geolocalització: 16,88 €/mes
Segon.- Aprovar la despesa corresponent, per un import SET-CENTS MIL
VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (€.- 700.028,65), al 4%
d'IVA, d'acord amb les següents anualitats:

Any

Total (IVA inclòs)

2019 (novembre)

Partida pressupostària

28.768,30 €

2279906

2020 (desembre 2019 - novembre 2020)

350.014,33 €

---

2021 (desembre 2020 -octubre 2021)

321.246,02 €

---

Total

700.028,65 €

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regulen el contracte, que s'incorporen com a
annex, així com el projecte d’explotació del servei que ha servit de base per a
la seva elaboració.
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 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.
Quart.- 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 30 DIES
NATURALS, comptats a partir de l’endemà d'haver enviat l'anunci corresponent al
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.
Cinquè.- Aprovar, conformement amb l’article 326.4 de l'LCSP, la composició de la
mesa de contractació que s’assenyala a continuació:
President/a:
-Titular: Bàrbara Torrent Bagur, consellera executiva del Departament de Benestar
Social del CIM
Suplent: Josep Pastrana Huguet, conseller executiu del Departament de Serveis
Generals 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: Maria Mascaró Pons, TAG dels Servei Jurídics del CIM
Suplent: Valentina Hidalgo Piris, TAE dels Serveis Jurídics del CIM
-Titular: Natàlia Pons Marquès, treballadora social del CIM
Suplent: Sara Vilallonga Mascaró, treballadora social del CIM

- Titular: Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu del Departament de Cultura,
Educació Joventut i Esports del CIM
Suplent: Miquel Company Pons, conseller executiu del Departament d’Economia i
Territori 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 el personal de l’Administració que es
considerin adients. Aquestes persones no tenen dret de vot. Els acords s’adoptaran
per majoria simple. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la presidència.
Sisè.- 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 a la data en
què s'hagi de reunir la mesa de contractació per examinar la documentació
administrativa, d'acord amb l’art. 21.4 de l'RLCSP.

B) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA 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) (Exp. C4301-2019-000005).Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Adjudicar el contracte per lots del servei 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), tramitat per procediment obert urgent, a cadascun dels licitadors que es
relacionaran a continuació, atès que han estat les úniques propostes
presentades a cadascun dels lots, i per tant les més favorables i les més
avantatjoses econòmicament, d’acord amb el previst en el plec de clàusules
administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació:
LOT I (Zona Centre): Autocares Vidal, SL
LOT II (Zona Est): Autocares Norte, SL
LOT III (Zona Oest): Torres Allés Autocares, SL
Segon.- Tenint en compte que l’inici de l’execució del contracte serà el 23 de
juny de 2020, posterior al previst, que era el dia 23 de juny de 2019, el preu a
pagar a cadascun dels contractistes es reduirà proporcionalment d’acord amb
la els quadres següents per tal d’adequar-se a la prestació real del servei:

Preus d’adjudicació màxims (prestació prevista del servei d’un any, del dia 23
de juny de 2020 al 22 de juny de 2021):
LOT I (Zona Centre): Autocares Vidal, SL
IVA exclòs
% IVA

Import IVA

IVA inclòs

Transport

29.500,00 €

10

2.950,00 €

32.450,00 €

Vigilància

7.275,00 €

21

1.527,75 €

8.802,75 €

Control

2.000,00 €

10

200,00 €

2.200, 00 €

4.677,75 €

43.452,75 €

Total LOT I

38.775,00 €

LOT II (Zona Est): Autocares Norte, SL
IVA exclòs

% IVA

Import IVA

IVA inclòs

Transport

56.500,00 €

10

5.650,00 €

62.150,00 €

Vigilància

13.750,00 €

21

2.887,50 €

16.637,50 €

3.800,00 €

10

380,00 €

4.180,00 €

8.917,50 €

82.967,50 €

Control
Total LOT I

74.050,00 €

LOT III (Zona Oest): Torres Allés Autocares, SL
IVA exclòs
% IVA

Import IVA

IVA inclòs

Transport

30.500,53 €

10

3.050,00 €

33.550,53 €

Vigilància

7.046,36 €

21

1.479,73 €

8.526,09 €

Control

1.953,11 €

10

195,31 €

2.148,42 €

4.725,04 €

44.225,04 €

Total LOT I

39.500,00 €

Tercer.- Notificar aquest acord als adjudicataris, per a cadascun dels lots, i
simultàniament publicar-lo en el Perfil del contractant del Consell Insular,
d’acord amb l’art. 151.1 de l'LCSP.
Quart.- Nomenar com a responsable del contracte per tos els lots la senyora
Gabriela Mir Losada, inspectora de transports del CIM.
Cinquè.- Requerir els adjudicataris a formalitzar el contracte corresponent, una
vegada transcorreguts els quinze dies hàbils des que s'hagi remès la notificació
d’aquests acords als licitadors de la present contractació i conformement amb
l’art. 153.3 de l'LCSP.
C) APROVACIÓ DEL CERTIFICAT FINAL D'OBRES DEL CONTRACTE
D'OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REFORÇ DEL FERM I
MILLORA DE LA CARRETERA ME-7 DEL PK 2+190 AL PK 8+230 (Exp.

C4301-2018-000008 / C4317-2019-000002).- Amb el vot favorable dels sis
membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar la despesa corresponent al certificat de final d’obra per import
de 40.858,89 € IVA inclòs, dels quals 4.623,94 € IVA inclòs es corresponen a
obres pendents d’executar segons el projecte aprovat i la quantitat de
36.234,95 € IVA inclòs es correspon a la liquidació del contracte, la qual cosa
representa el 3,889 % del preu d’adjudicació del contracte, d’acord amb el que
estableix l’article 243 de la Llei 9/2017 LCSP.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa contractista Juan Mora, SA, a la
responsable i directora d’obres del contracte, Ana Fernández Villaverde, i al
coordinador de seguretat i salut, Alberto Correa.
D) APROVACIÓ DE LA DESPESA PER AL PAGAMENT DE LA FACTURA
PRESENTADA PER 2PIR INGENIEROS 1, SLP, PER LA REDACCIÓ DE LES
MEMÒRIES NECESSÀRIES PER A LA PRESENTACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A PROJECTES SINGULARS
D'ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA
BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE
CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020 (Exp. 03133-2019-000001).- Amb el
vot favorable dels sis membres presents, adopta l'acord següent:
Aprovar la despesa per al pagament de la factura núm. 116/19, per import de
14.350 euros (IVA no inclòs), presentada per l’empresa 2PIR INGENIEROS 1,
SLP, per la redacció de les memòries necessàries per a la presentació a la
convocatòria de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que
afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
SISÈ.- PERSONAL.- No n'hi ha.
SETÈ.- EXPEDIENTS SANCIONADORS.- No n'hi ha.
VUITÈ.- APROVACIÓ DE LA DESPESA PER RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A FAVOR DE FERROVIAL SERVICIOS, SA,
EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
EDIFICIS
DEL
CONSELL
INSULAR
DE
MENORCA
(Exp.
C4300-2019-000177).- Amb el vot favorable dels sis membres presents,
adopta l'acord següent:

Aprovar, per la via excepcional del reconeixement extrajudicial de crèdits, el
pagament a FERROVIAL SERVICIOS, SA (NIF A80241789), la factura que
s'indica a continuació:
- Fra. 5600196185, de 09/07/2019 i per un import d'11.921,88 € (servei de
manteniment d’edificis de juny 2019)
NOVÈ.- APROVACIÓ DE LA DESPESA PER RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A FAVOR D'ENEQUIP SERVEIS
INTEGRATS, SL, EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
D'ALTRES EDIFICIS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA (EXP.
C4300-2019-000063).- Amb el vot favorable dels sis membres presents,
adopta l'acord següent:
Aprovar, per la via excepcional del reconeixement extrajudicial de crèdits, el
pagament a ENEQUIP SERVEIS INTEGRATS, SL (NIF B07411598), la factura
que s'indica a continuació:
- Fra. 04056000002119F, de 31/07/2019 i per un import de 41.469,07 € (servei
de neteja de juliol 2019)
DESÈ. INCLOURE EN EL PLA NORMATIU DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA PER A L'ANY 2019 EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE
LA COMISSIÓ DE DECLARACIÓ DE RISC I DE DESEMPARAMENT I
TUTELA
DEL
CONSELL
INSULAR
DE
MENORCA
(Exp.
03121-2019-000008).- Amb el vot favorable dels sis membres presents, adopta
els acords següents:
Primer.- Aprovar la inclusió en el Pla Normatiu del Consell Insular de Menorca
per la ’any 2019 el reglament següent:
Títol

Objecte de la norma

Reglament de
funcionament de la
Regular el funcionament intern d’aquest òrgan
Comissió de Declaració de
necessari del CIM
Risc i de Desemparament i
Tutela del CIM

Data prevista

Departament
responsable

d’aprovació inicial

Benestar Social

2n semestre 2019

Segon.- Disposar que es publiqui la modificació en el Portal de transparència
del Consell Insular de Menorca.
ONZÈ.- MODIFICACIÓ DEL I PLA INSULAR DE SUPORT A LA FAMÍLIA DE
MENORCA (Exp. 1845-2018-000031).- Amb el vot favorable dels sis membres
presents, adopta els acords següents:

Primer.- Modificar el contingut del I Pla Insular de Suport a la Família amb les
rectificacions següents:


A l’epígraf «Entitats participants», on diu el Col·legi d’Educadors i
Educadores Socials de Menorca, ha de dir el Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de les Illes Balears.



A l’epígraf «6.4. La intervenció socioeducativa», en què hi ha 3
referències a la categoria d’educador o educadora, s’han de substituir
per les referències a la categoria d’educador social o educadora social.

Segon.- Notificar aquest acord al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de
les Illes Balears.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
DOTZÈ.- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS DE L'EXERCICI
2018 AL PRESSUPOST DE 2019 (exp. 0426-2019-000008).- Amb el vot
favorable dels sis membres presents, adopta l'acord següent:
Primer.- Aprovar la incorporació, al pressupost del Consell Insular per al 2019,
dels romanents de crèdits, resultants a 31-12-2018, derivats dels projectes de
despesa amb finançament afectat i d’altres crèdits pressupostaris vinculats a
l’execució d’inversions financerament sostenibles i d’aquells romanents de
crèdits finançats amb nous ingressos, per tant no finançats amb romanent de
tresoreria (superàvit ), segons les taules annexes que consten en l’expedient i
que es resumeixen a continuació:
Descripció

Despesa inc.

Projectes de despesa amb ingressos afectats

2.119.275,51 €

Inversions financerament sostenibles

1.510.355,00 €

Despeses finançades amb nous o majors ingressos

6.172.735,44 €

Finançament

Romanents de tresoreria per a despeses generals

1.510.355,00 €

Romanents de tresoreria per a despesa amb finançament afectat

2.119.275,51 €

Nous o majors ingressos 2019 derivats de compromisos ferms
d'aportació

6.172.735,44 €

Total incorporació 1/2019

9.802.365,95 € 9.802.365,95 €

Segon.- Donar compte del present acord al Ple de la corporació en la propera
sessió.
Exp. 0426-2019-000008: INCORPORACIÓ 1/2019 – Annex 1

Taula 1. FINANÇAMENT
Econòmic
Descripció
a

Import

7508002

CAIB – Altres transferències de capital (inversions estatutàries - fibra òptica)

9130100

Prèstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic

5.992.323,72 €

87000

Romanents de tresoreria per a despeses generals

1.510.355,00 €

87010

Romanents de tresoreria per a despeses amb finançament afectat

2.119.275,51 €

180.411,72 €

9.802.365,95 €

Taula 2. DESTÍ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INCORPORATS
Aplicació de destí

Identificació

1.91200.6270009
1.91200.7700009
2.13600.6240009
2.93300.6320009
3.23123.6220009
3.23134.6320009
3.23134.7670009
4.33210.6320009
4.33400.7620009
4.33600.6190000
4.33600.6190003
4.33600.6190004
4.33600.6190009
6.17200.6290009
6.17200.7620009
6.17201.6096701
7.45300.6000009
7.45300.6060009
7.45300.6190009
7.45300.6320009
8.43200.6090009

IR Inversions estatutàries – fibra òptica
IR Indemnització Princesa Son Bou
IR Adquisició de vehicles
IR Millores i reparacions a centres interdepartamentals
IR Construcció unitat acció educativa especial CAIF
IR Millores al centre de Santa Rita
IR Millores al centre de Santa Rita
IR Restauració fusteria biblioteca pública a Maó
IR Museïtzació Can Saura
IR Restauració murada del Castell de Santa Àgueda
IR Rehabilitació torre de defensa de Rambla (Maó)
IR Rehabilitació torre de defensa de Sa Nitja
IR Restauració a jaciment arqueològic de Montefí
IR Adquisició d'immoble a Favàritx
IR A ajuntaments per a eficiència energètica
IR Actuacions al Camí de Cavalls
IR Expropiacions carretera Me-1
IR Millora carretera Me-1
IR Millora de camins
IR Restauració casetes de caminers
IR Dinamització de les coves de Cala Blanca

180.411,72
5.992.323,72
214.370,00
518.250,00
25.434,33
134.329,87
69.670,13
32.535,00
72.346,55
42.684,29
177.054,56
248.507,80
198.542,45
300.000,00
96.000,00
245.945,73
652.178,21
75.930,81
96.800,00
48.400,00
380.650,78

Total incorporació 1/2019

9.802.365,95

Import (€)

TRETZÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.- No hi ha intervencions.
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón

La presidenta en funcions
Maite Salord Ripoll

