CONSELL INSULAR DE MENORCA - CONSELL EXECUTIU
EXTRACTE ASSUMPTES SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DIA 29.4.2019
Comença a les 10h i acaba a les 10h 15min
HI ASSISTEIXEN:
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta
Sra. Cristina Gómez Estévez, vicepresidenta segona
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu
Sr. Miquel Nicolau Preto Fernández, conseller executiu
Sr. Miquel Company Pons, conseller executiu
Sra. Maria Cabrisas Pons, consellera executiva
Sr. Aram Ortega Adzerías, conseller executiu
Secretari
Sr. Octavi Pons Castejón, Oficial major
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA
Sra. Maite Salord Ripoll, vicepresidenta primera
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER
ORDINARI DE DIA 15 D'ABRIL DE 2019.- Amb el vot favorable dels set
membres presents, s'acorda d'aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 15
d'abril de 2019.
SEGON.- COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA.- No n'hi ha.
TERCER.- SUBVENCIONS I ALTRES TRANSFERÈNCIES
- APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS
DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA ALS AJUNTAMENTS PER
FINANÇAR ELS SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL I LES ACTIVITATS DE
DINAMITZACIÓ PER ALS JOVES, I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
CORRESPONENT A L'ANY 2019 (EXP. 5202-2019-000002).- Amb el vot
favorable dels set membres presents, adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria corresponent als ajuts del Consell Insular de
Menorca per a la realització d'activitats juvenils, per a la promoció del
voluntariat i per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils de
Menorca per a l’any 2019, que es regirà per les bases aprovades pel Consell
Executiu del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de 22
d’octubre de 2018 i publicades en el BOIB núm. 143, de 15 de novembre de

2018, amb el canvi següent al títol: on diu «2018», ha de dir «l’any 2019»; i per
les condicions següents:
a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes concedides
seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports
màxims que s’indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser
ampliats en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al
finançament de l’objecte de la convocatòria, concretats posteriorment a la seva
aprovació.
Partida
5.33450.4620007

2019
37.500 €

2020
12.500 €

Quantitat màxima
50.000 €

b) El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a
partir del dia següent a aquell en què es publiqui aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
c) L’import màxim de la subvenció per sol·licitud serà de 10.000 euros per
ajuntament.
d) La instructora d’aquest expedient serà la senyora Maria José Molina Oliver,
tècnica del Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
del CIM.
e) Aprovar, així mateix, la constitució de la comissió avaluadora per a la
concessió de les sol·licituds presentades, segons la base dotzena de les bases
de concessió d'ajuts destinats als ajuntaments per al finançament dels serveis
d’informació juvenil i les activitats de dinamització per als joves.
La Comissió Avaluadora està formada per:
President: Sr. Miquel Company Pons, conseller executiu del Departament
d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del CIM.
Secretària: Sra. Miriam Soliveras Sintes, administrativa del Departament
d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del CIM.
Vocals:
- Sra. Pilar Carrasco Pons, directora insular del Departament d'Ocupació,
Projecció Econòmica, Joventut i Esports del CIM.
- Sra. Magdalena Seguí Jover, tècnica d'INJOVE.
- Sra. Maria José Molina Oliver, tècnica del Departament d'Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports del CIM.

SEGON.- Condicionar l’aportació corresponent a l’any 2020 a que hi hagi crèdit
adequat i suficient a la partida corresponent.
QUART.- CONVENIS
A) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I EL CERCLE ARTÍSITC DE CIUTADELLA PER A
LA REALITZACIÓ DE LA XLIV EDICIÓ DEL PREMI BORN DE TEATRE ANY
2019 (EXP. 03131-2019-000034).- Amb el vot favorable dels set membres
presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i el Cercle Artístic de Ciutadella per a la realització de la XLIV edició
del premi Born de Teatre (any 2019) que es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I EL
CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA PER A LA REALITZACIÓ DE LA XLIV EDICIÓ
DEL PREMI BORN DE TEATRE (ANY 2019)
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.
I d'altra part el senyor Rafael Pallicer Bosch, president del Cercle Artístic de Ciutadella,
d'acord amb el nomenament efectuat per Junta General en la sessió de caràcter ordinari
de 6 de juny de 2013.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. El Cercle Artístic de Ciutadella és una entitat sense afany de lucre que té per objecte
aglutinar i promoure les diverses manifestacions culturals i socials de Ciutadella, com la
Societat Historiarqueològica Martí i Bella, el Grup Filatèlic i Numismàtic, el Foto Club, el
Club d'Escacs, l'Orquestra Filharmònica, el Grup Folklòric des Born, l'Associació Bonsai
Menorca i les Aules de Teatre. Una de les activitats més importants que ha duit a terme el
Cercle Artístic és la posada en marxa el 1970 del Premi Born de Teatre, que s'atorga a
textos teatrals inèdits i que té molt de prestigi entre els autors teatrals.
2. L'esmentada entitat durà a terme durant l'any 2019 la XLIV edició del Premi Born de
Teatre.
3. El Consell Insular de Menorca té interès a donar suport a l'esmentada activitat, ja que el
Premi Born de Teatre ha esdevingut un dels premis més prestigiosos i que compta amb un
reconeixement unànime en l'àmbit nacional, i mitjançant el qual es promou i estimula la
creació literària.

4. Pels motius mencionats en el punt anterior el Consell Insular de Menorca va preveure
en el seu pressupost per a l'any 2019 la concessió d'un ajut amb caràcter de nominatiu a
favor de l'entitat Cercle Artístic de Ciutadella per dur a terme l'activitat mencionada en el
punt segon i per un import màxim d'15.000 euros.
Per tot això, manifestant expressament la voluntat de dur a terme aquesta tasca, en
estar-hi d'acord les parts que intervenim en aquest acte, ens avenim a signar aquest
CONVENI d'acord amb els següents
Pactes
Primer. L'objecte del present conveni és donar suport a l'entitat Cercle Artístic de
Ciutadella en la realització de la XLIV edició del Premi Born de Teatre (any 2019).
Segon. El Departament de Presidència contribuirà a aquest conveni amb una aportació
màxima d'15.000 € (quinze mil euros) de la partida 1.91200.4890000 «Subvencions a
entitats ciutadanes» del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2019.
Tercer. El Cercle Artístic es compromet a justificar les despeses efectuades amb càrrec a
la subvenció o ajut econòmic abans del dia 28 de febrer de 2020, tret que existeixin
causes excepcionals que ho impedeixin i que l'entitat beneficiària haurà d'al·legar per
escrit. A la vista d'aquestes al·legacions el CIM podrà ampliar el termini de justificació de
l'ajut concedit.
La documentació acreditativa per justificar les despeses serà la del compte justificatiu
simplificat:
- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Relació nominativa de les despeses realitzades.
Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable
demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de
deu dies hàbils.
Si la despesa justificada supera l'import concedit, la possible desviació pressupostària
anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a
l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat es reduirà proporcionalment la subvenció
concedida.
El pagament de la subvenció es durà a terme un cop lliurada la justificació.
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. El Cercle Artístic de Ciutadella assumeix, així mateix, els compromisos següents:
a) Acreditar, quan el Consell Insular li ho sol·liciti, que es troba al corrent de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social. L'acreditació d'estar al corrent de les

obligacions tributàries no serà necessària en el cas que s'hagi autoritzat expressament el
Consell Insular 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 públics.
d) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l'obtenció de subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat.
e) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular de Menorca en la
realització de les activitats subvencionades.
f) 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.
Cinquè. S'aplicarà la normativa aplicable 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.
Sisè. La modificació del contingut del conveni requerirà l'acord unànime de les parts.
Setè. Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o perquè s'incorri en causa de resolució.
Són causes de rescissió:
a) El transcurs del termini de vigència.
b) L'acord unànime de totes les parts.
c) L'incompliment greu de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
firmants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si, un
cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que
el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la
indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.
d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
f) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral del
conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una antelació
mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el

desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.
Vuitè. 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.
Novè. Liquidació del conveni
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.
2. En el supòsit de convenis dels quals derivin compromisos financers, s’entenen
acomplerts quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes dues
parts, d’acord amb les seves competències respectives, tenint en compte les regles
següents:
a) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per alguna de les
parts és inferior als fons que aquesta hagi rebut de la resta de parts del conveni per
finançar l’execució esmentada, aquella ha de reintegrar a aquestes l’excés que
correspongui a cada una, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi aprovat la
liquidació.
Si, un cop transcorregut el termini màxim d’un mes esmentat en el paràgraf anterior no
s’ha produït el reintegrament, s’ha d’abonar a les parts esmentades, també en el termini
d’un mes comptador d’aquest moment, l’interès de demora aplicable al reintegrament
esmentat, que en tot cas és el que resulti de les disposicions de caràcter general
reguladores de la despesa pública i de l’activitat economicofinancera del sector públic.
b) Si és superior, la resta de parts del conveni, en el termini d’un mes des de l’aprovació
de la liquidació, han d’abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a
cadascuna, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna s’hagi compromès a
aportar en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni tenen dret a exigir a la resta
cap quantia que superi els límits màxims esmentats.
3. 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.
Desè. Qüestions litigioses i jurisdicció competent
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació dels pactes d'aquest
conveni les ha de resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No obstant això,
les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del conveni
s'han de dirimir amb caràcter previ en el si de la comissió mixta de seguiment prevista en
aquest conveni.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit
d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.
Onzè. Vigència
El conveni té efectes des de la formalització mitjançant la signatura del mateix i fins una
vegada acabades les obligacions de les parts signants, no podent prorrogar-se més enllà
del 30 de juny de 2020.
En prova de conformitat, signam aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i
en la data esmentats més avall.
Maó, (data que resulti) de 2019.

B) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I EL CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS,
ENTIDAD CULTURAL DE MAÓ, PER A LA CELEBRACIÓ DEL SEU 25è
ANIVERSARI (EXP. 03131-2019-000032).- Amb el vot favorable dels set
membres presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el
Club de Jubilados y Pensionistas, Entidad Cultural de Maó, per a la realització
d'una sèrie d'activitats per la celebració del 25è aniversari de la seva fundació,
el contingut del qual es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I EL
CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS, ENTIDAD CULTURAL DE MAÓ, PER A LA
CELEBRACIÓ DEL SEU 25È 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 Pedro Garcia Patiño, president del Club de Jubilados y Pensionistas Entidad
Cultural de Maó, amb CIF núm. G07401581.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.

Antecedents
1. El Club de Jubilados y Pensionistas Entidad Cultural de Maó celebra, durant aquest
2019, el 25è aniversari de la fundació de l'esmentada entitat, amb l’organització diferents
actes commemoratius d’aquesta efemèride.
2. L'objectiu de les activitats a celebrar amb motiu de l'aniversari és la dinamització
cultural, recreativa i social de l'entitat així com fomentar les relacions de germanor entre
les persones vinculades a la mateixa.
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 1.500 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 de Jubilados y Pensionistas
Entidad Cultural de Maó, per un import de màxim de 1.500 euros, per a l'organització d'un
programa d'activitats commemoratiu del seu 25èè aniversari, des de l'1 de gener al 30 de
novembre de 2019.
Segon. Compromisos que assumeix l'entitat Club de Jubilados y Pensionistas
Entidad Cultural de Maó
L'entitat Club de Jubilados y Pensionistas Entidad Cultural de Maó, es compromet a dur a
terme diferents actes com a celebració del seu 25è aniversari. Entre aquests actes s’inclou
la celebració d’activitats de caire cultural, artístic i lúdic.
Tercer. Aportació del Consell Insular de Menorca
El Consell Insular de Menorca aportarà a l'entitat Club de Jubilados y Pensionistas Entidad
Cultural de Maó un ajut de fins a 1.500 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 de Jubilados y Pensionistas Entidad Cultural de Maó, amb IBAN núm. ES21
2038 3298 1860 0031 1611.
El pagament de la subvenció es durà a terme a la signatura del conveni.
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 de Jubilados y Pensionistas Entidad Cultural de
Maó.
Cinquè. Justificació de la realització de l’activitat subvencionada
L'entitat Club de Jubilados y Pensionistas Entidad Cultural de Maó es compromet a
justificar, en finalitzar el programa d'activitats i abans de dia 15 de desembre de 2019, les
despeses efectuades amb càrrec a l’ajut rebut, per a la qual cosa ha de presentar al
Consell Insular de Menorca un compte justificatiu simplificat que inclogui la informació o la
documentació acreditativa següent:
- Una memòria d'actuació en què es justifiqui el compliment de les condicions imposades
en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts.
- Relació de factures dels subministraments i les despeses d'activitats o accions
organitzades des de l'1 de gener al 30 de novembre de 2018.
El Consell Insular de Menorca podrà fer un seguiment de l’ajut concedit i fer les
comprovacions que estimi oportunes, que permetin obtenir evidència raonable sobre
l'adequada aplicació de l'ajut. A aquest fi podrà requerir al beneficiari que li remeti els
justificants de despesa que consideri oportuns.
Sisè. Altres obligacions del Club de Jubilados y Pensionistas Entidad Cultural de
Maó, 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.
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 de Jubilados y Pensionistas
Entidad Cultural de Maó.
f) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que
alteri o que dificulti greument el desenvolupament de les activitats del 25è 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.

C) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L'ASSOCIACIÓ ALCER MENORCA PER A LA
CELEBRACIÓ DEL SEU 25È ANIVERSARI (EXP. 03131-2019-000033).- Amb
el vot favorable dels set membres presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'associació ALCER Menorca per a la celebració del seu 25è aniversari, el
contingut del qual es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'ASSOCIACIÓ ALCER MENORCA PER A LA CELEBRACIÓ DEL SEU 25È
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 Juana Dolores Ametller Pons, presidenta de l'associació ALCER Menorca
(Associació de la Lluita Contra les Malalties Renals), amb CIF núm. G-07709736.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. L'associació ALCER Menorca celebra, durant aquest 2019, el 25è aniversari de la
fundació de l'esmentada entitat, amb l’organització diferents actes commemoratius
d’aquesta efemèride.
2. L'objectiu de les activitats a celebrar amb motiu de l'aniversari és posar en valor i ajudar
a impulsar la funció de l'entitat envers la conscienciació de la necessitats de fer-se
donants d'òrgans i teixits; la promoció de la salut renal; i donar suport als afectats per la
malaltia renal.
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 8.000 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 ALCER Menorca per un import de
màxim de 8.000 euros, per a l'organització d'un programa d'activitats commemoratiu del
seu 25è aniversari, des de l'1 de gener al 30 de novembre de 2019.
Segon. Compromisos que assumeix l'entitat ALCER Menorca
L'entitat ALCER Menorca, es compromet a dur a terme diferents actes com a celebració
del seu 25è aniversari. Entre aquests actes s’inclou la creació d'una estàtua
commemorativa dedicada a la memòria de totes les persones donants d'òrgans que
s'ubica a l'Hospital General Mateu Orfila a Maó.
Tercer. Aportació del Consell Insular de Menorca
El Consell Insular de Menorca aportarà a l'entitat ALCER Menorca un ajut de fins a 8.000
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 ALCER Menorca, amb IBAN
núm. ES07 2100 0772 1702 0016 4653.
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.
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 ALCER Menorca.
Cinquè. Justificació de la realització de l’activitat subvencionada
L'entitat ALCER Menorca es compromet a justificar, en finalitzar el programa d'activitats i
abans de dia 15 de desembre de 2019, les despeses efectuades amb càrrec a l’ajut rebut,
per a la qual cosa ha de presentar al Consell Insular de Menorca un compte justificatiu
simplificat que inclogui la informació o la documentació acreditativa següent:
- Una memòria d'actuació en què es justifiqui el compliment de les condicions imposades
en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts.
- Relació de factures dels subministraments i les despeses d'activitats o accions
organitzades des de l'1 de gener al 30 de novembre de 2018.
El Consell Insular de Menorca podrà fer un seguiment de l’ajut concedit i fer les
comprovacions que estimi oportunes, que permetin obtenir evidència raonable sobre
l'adequada aplicació de l'ajut. A aquest fi podrà requerir al beneficiari que li remeti els
justificants de despesa que consideri oportuns.
Sisè. Altres obligacions d'ALCER Menorca, 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.
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 d'ALCER Menorca.
f) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que
alteri o que dificulti greument el desenvolupament de les activitats del 25è 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
DELS
CORRESPONENTS
CONVENIS
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE CIUTADELLA, FERRERIES, ES MIGJORN GRAN, ES
MERCADAL, ALAIOR, MAÓ, ES CASTELL I SANT LLUÍS PER AL
FINANÇAMENT DELS PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS
BÀSICS PER A L'ANY 2019 (EXP. 03130-2019-000035).- Amb el vot favorable
dels set membres presents, adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar sengles convenis de col·laboració entre el
Menorca i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es
Mercadal, Alaior, Maó, es Castell i Sant Lluís per al
programes de serveis socials comunitaris bàsics per a l’any
la distribució següent:
Anualitat 2019

Anualitat 2020
Aportació Consell Aportació Caib
2019

Alaior

Consell Insular de
Migjorn Gran, es
finançament dels
2019 d'acord amb

Total 2019

Aportació Caib
2020

Total 2020

Total
aportacions
finançament
SSCB 2019

50.040,40 €

77.316,29 €

127.356,69 €

53.728,27 €

53.728,27 €

181.084,96 €

Ciutadella

178.966,29 €

184.768,33 €

363.734,62 €

128.398,34 €

128.398,34 €

492.132,96 €

Ferreries

37.251,49 €

46.391,33 €

83.642,82 €

32.238,05 €

32.238,05 €

115.880,87 €

208.722,31 €

175.413,76 €

384.136,07 €

121.897,69 €

121.897,69 €

506.033,76 €

Es Mercadal

32.200,60 €

53.197,76 €

85.398,36 €

36.967,93 €

36.967,93 €

122.366,29 €

Sant Lluís

46.161,48 €

61.925,34 €

108.086,82 €

43.032,86 €

43.032,86 €

151.119,68 €

Es Castell

44.932,89 €

62.344,61 €

107.277,50 €

43.324,22 €

43.324,22 €

150.601,72 €

Es Migjorn Gran

17.301,72 €

35.312,79 €

52.614,51 €

24.539,40 €

24.539,40 €

77.153,91 €

615.577,18 €

696.670,21 €

1.312.247,39 €

484.126,76 €

484.126,76 €

1.796.374,15 €

Maó

Segon.- Aprovar la despesa que suposa la signatura dels convenis referits a
l’acord primer, en la quantia màxima d’1.796.374,15 € (un milió set-cents

noranta-sis mil tres-cents setanta-quatre euros amb quinze cèntims) amb dues
anualitats d'acord amb el document d'autorització i disposició que s'adjunta
amb càrrec a les partides següents:
Orograma 23111 Suport als Serveis Socials Comunitaris Bàsics i a la Xarxa
Emif:
- Any 2019:
- partida 4620003: Finançament Serveis socials comunitaris bàsics:
962.247,39 €
- partida 4620005: per ajuts finançament als EMIF: 350.000 €
- Any 2020:
- partida 4620003:
484.126,76€

Finançament

Serveis

socials

comunitaris

bàsics:

Tercer.- Comunicar aquests acords als interessats i formalitzar-los a través de
la signatura del conveni tipus que es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L’AJUNTAMENT DE ---------------- PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS
COMUNITARIS BÀSICS PER A L’ANY 2019
Parts
D’una part la senyora Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca
per l’Acord del Ple del Consell Insular de Menorca reunit en sessió de dia 7 de juliol de
2017, en virtut de les atribucions que li confereixen l'art. 9.2 q de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars, i els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que
regula les bases de règim local.
I d’altra part el/la senyor/a................ batle/essa de l’Ajuntament de ..........................., en
virtut de l’establert en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases de
règim local, i en la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest
acord.
Antecedents
1. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (en endavant, Llei
4/2009) determina les competències en matèria de serveis socials, concretament l’article
34 determina que correspon a l’Administració autonòmica, als consells insulars i als
municipis exercir les competències en aquesta matèria d’acord amb el que estableixen
l’Estatut d’autonomia, la Llei de serveis socials i la legislació de règim local, de manera
que s’asseguri el funcionament correcte del sistema públic de serveis socials.
En aplicació de l’article 48, els tres ens esmentats col·laboren en l’aplicació de les
polítiques de serveis socials mitjançant els instruments establerts en la legislació general

sobre règim jurídic i procediment administratiu, la legislació sobre consells insulars i la del
règim local.
2. El Consell Insular de Menorca té competència pròpia en matèria de serveis socials i
assistència social, i de política de protecció i atenció a persones dependents, d’acord amb
l’article 70 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, amb l’abast que estableixen la Llei
12/1993, de 20 de desembre, d’atribucions de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i assistència social, i la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.
Així mateix segons l’article 37 de la llei 4/2009 correspon al Consell Insular de Menorca
assumir, entre altres, les tasques d'assistència i assessorament als municipis de l'illa,
donar suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris i col·laborar en la
implantació de les prestacions bàsiques, així com concedir, gestionar i tramitar les
prestacions econòmiques incloses en les competències de serveis socials.
3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local, en la seva nova redacció
aprovada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i que, en tot cas,
exercirà com a competència pròpia l’avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social (article 25.1 i 2
punt e).
D’altra banda, l’esmentada llei estableix que és competència pròpia de la diputació o
entitat equivalent, entre d’altres, l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis (article 36.1 b) i, a aquest efecte, la diputació o entitat equivalent ha d’assegurar
la major eficàcia i economia en la prestació dels serveis mínims de competència
municipal, mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació municipal (article 36.2).
La mateixa Llei, en la nova redacció de l’article 57 punt 1, estableix que la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les administracions de
l’Estat i de les comunitats autònomes, tant pel que fa a serveis locals com a assumptes
d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes
prevists a les lleis, podent-se articular, en tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis
administratius que subscriguin
4. La Llei 4/2009, en l’article 68, estableix que els pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, els pressuposts dels consells insulars i els pressuposts de
les entitats locals han de preveure anualment els crèdits necessaris per finançar les
prestacions garantides incloses en la cartera de serveis socials respectiva, a fi d’assegurar
els drets subjectius de la ciutadania, i en el cas que aquests crèdits siguin insuficients per
finançar les prestacions garantides, s’han d’ampliar.
D’acord a l’article 70 de la Llei 4/2009, el finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics i dels programes que prestin és a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dels consells insulars i de les entitats locals de les Illes Balears. Així mateix es
determina que l’aportació de la Comunitat Autònoma s’ha d’establir en convenis
plurianuals amb les entitats locals titulars dels serveis socials comunitaris bàsics i, en cap
cas, no pot ser inferior al 50% del cost dels programes que estableix la Llei 4/2009 i que el

cofinançament per part de les administracions titulars dels serveis comunitaris bàsics
variarà proporcionalment en funció de criteris poblacionals, de dispersió interna dels
municipis i altres variables.
La manera de determinar el cost dels programes i l’establiment de criteris diferents per a
les zones d’actuació preferent s’han de regular reglamentàriament, tenint en compte el que
disposa l’article 41 d’aquesta Llei.
5. El Decret 66/2016, de 18 de novembre, aprova la Cartera bàsica de serveis socials de
les Illes Balears i estableix els principis generals per a les carteres insulars i locals.
6. La Conferència Sectorial de Serveis Socials de les Illes Balears de dia 31 d’octubre de
2018, i el consell de Govern de dia 09 de novembre de 2018 van aprovar el Pla de
Finançament dels Serveis Socials comunitaris 2019, que conté els criteris de distribució
del pressupost i la definició i continguts de les prestacions a finançar. El mateix Pla detalla
en el seu punt 3.4 els criteris de distribució per a l’any 2019 dels 11.547.576,94 € que el
Govern Balear aporta per al desenvolupament dels serveis socials comunitaris bàsics per
a l’any 2019. Aquests criteris s’estableixen d’acord amb les ràtios de professionals i els
criteris per a la determinació del cost dels programes, recollits en els articles 10 i 13 del
Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de
coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics.
7. En data 11 de març del 2019 es va signar el conveni entre la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació i el Consell Insular de Menorca per a la gestió del Programa de
serveis socials comunitaris bàsics. Mitjançant el conveni esmenat el Govern es compromet
a aportar als municipis de l'illa un import total d’1.180.796,97 €, per tal de mantenir i
desenvolupar, al llarg del 2019, la Xarxa de Serveis Socials comunitaris bàsics,
gestionada per les corporacions locals amb les següents anualitats:
- Anualitat 2019: 696.670,21 €
- Anualitat 2020: 484.126,76 €
8. Amb la finalitat de cofinançar els programes esmentats el Consell insular de Menorca
disposa en el seus pressuposts una aportació prevista de 615.577,18 € al programa 23111
Suport als Serveis Socials Comunitaris Bàsics i a la Xarxa Emif, a càrrec de les següents
partides:
- partida 4620005: 350.000 per ajuts finançament als Equips Municipals d'intervenció
familiar (EMIF).
- partida 4620003: 265.577,18 € Finançament dels serveis socials comunitaris bàsics.
La distribució d’aquests fons insular s’ha fet d’acord als següents criteris:
- 57% segons criteris de població - Concretament: 45% segons població total, 6% segons
població menor de 14 anys i 6% segons població major de 65 anys
- 40% despesa justificada en projectes del conveni finançament dels serveis socials
comunitaris bàsics de l’any 2016
- 3% per compensar l'esforç dels municipis menors: 1,80% per a municipis entre 2.000 i
5.000 habitants i 1,2% per a municipis de menys de 2.000 habitants

9. De l’aplicació dels esmentats criteris de les aportacions de la Caib i del Consell Insular i
anualitats de pagament establertes, en resulta la següent distribució per municipis:

Anualitat
2019

Anualitat 2020
aportació
Consell

Alaior

aportació Caib
2019

Total 2019

aportació Caib
2020

Total 2020

total
aportacions
finançament
SSCB 2019

50.040,40 €

77.316,29 €

127.356,69 €

Ciutadella

178.966,29 €

184.768,33 €

363.734,62 €

Ferreries

37.251,49 €

46.391,33 €

83.642,82 €

208.722,31 €

175.413,76 €

384.136,07 €

Es Mercadal

32.200,60 €

53.197,76 €

85.398,36 €

36.967,93 €

36.967,93 €

122.366,29 €

Sant Lluís

46.161,48 €

61.925,34 €

108.086,82 €

43.032,86 €

43.032,86 €

151.119,68 €

Es Castell

44.932,89 €

62.344,61 €

107.277,50 €

43.324,22 €

43.324,22 €

150.601,72 €

Es Migjorn

17.301,72 €

35.312,79 €

52.614,51 €

24.539,40 €

24.539,40 €

77.153,91 €

615.577,18 €

696.670,21 €

1.312.247,39 €

484.126,76 € 484.126,76 €

1.796.374,15 €

Maó

53.728,27 €

53.728,27 €

181.084,96 €

128.398,34 € 128.398,34 €

492.132,96 €

32.238,05 €

32.238,05 €

115.880,87 €

121.897,69 € 121.897,69 €

506.033,76 €

10. L’aportació del Consell Insular ve a completar les aportacions previstes en el
pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019 per altres prestacions
incloses en la cartera de prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics,
concretament:
- 250.000,00€ a càrrec de la partida 23131-4800005 -Prestacions econòmiques dels
serveis socials -pels convenis d’ajuts econòmics individuals i d’emergència social amb els
municipis de l’illa,
- 85.000€ a càrrec de la partida 23124-4620000- Pla Insular de Família finançament de
menjadors infantils.
- 244.866,34€ a càrrec de la partida: 23134-2279901 Prestació de Serveis:
Teleassistència.
Atès que en compliment del que disposa la normativa de règim local vigent aplicable en
matèria de cooperació entre administracions, el Consell Insular de Menorca ha assumit,
en els darrers anys, la prestació del servei de teleassistència domiciliària oferint una
atenció integral i adequada als usuaris a nivell insular en tot el territori de Menorca,
finançat amb fons propis a càrrec del seu pressupost anual.
11. La llei balear 20/2006 disposa, en l'article 68, que els municipis poden subscriure
convenis de col·laboració amb altres administracions. En el mateix sentit, l'article 47 i
següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i els articles
5 i 46 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (LCI), preveuen que les
administracions públiques poden subscriure convenis o acords de cooperació per establir
instruments de col·laboració recíproca per assolir finalitats comunes d’interès públic. En el
mateix sentit, la Llei balear 4/2009 preveu, amb caràcter específic, aquesta possibilitat.

Ateses les actuals circumstàncies i d'acord amb les competències i interessos concurrents
de les entitats que hi participam, manifestam la voluntat de signar aquest conveni d'acord
amb els següents
Pactes
Primer. Objecte
Constitueix l'objecte del present conveni:
1.1 Establir el marc la coordinació i la col·laboració tècnica i el finançament de les
prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics que es desenvolupen als municipis de
l’illa de Menorca entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
1.2. Mantenir i desenvolupar una xarxa de serveis socials bàsics, gestionada pels
ajuntaments, així com donar-los suport en el desenvolupament de les competències que
els atribueix la normativa en l’atenció de les necessitats la població i les famílies amb una
situació de vulnerabilitat, així com al conjunt de la població usuària dels mateixos, d'acord
amb els principis d'eficiència i major proximitat al ciutadà.
1.3. Garantir un nivell mínim de prestacions homogènies a totes les persones dins del
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, independentment del municipi on
visquin.
Segon. Prestacions incloses dins l’objecte del Conveni
2.1. La Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears concreta les prestacions
bàsiques dels serveis socials comunitaris bàsics més les prestacions econòmiques, la
implantació de les quals estableix el Decret 66/2016, de 18 de novembre.
2.2. Els serveis finançats mitjançant aquest conveni es prestaran a través dels
ajuntaments, amb el contingut i els criteris que s’estableixen en el Pla de Finançament i en
aquest mateix conveni, amb el suport tècnic i el seguiment, quan sigui procedent, de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
El Pla de Finançament 2019 acordat en la Conferència Sectorial de Serveis Socials de les
Illes Balears 31 d’octubre de 2018 i aprovat en el Consell de Govern de 9 de novembre de
2018 recull la definició i els continguts de les prestacions dels serveis socials comunitaris
bàsics següents:
1. Prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics
- 1. Servei d'informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació.
- 2. Servei d'Ajuda a domicili.
- 3. Servei de teleassistència/telealarma.
- 4. Servei d'Allotjament alternatiu.
- 5. Servei de mediació intercultural.
- 6. Domiciliació i empadronament.
- 7. Prestacions econòmiques per a la cobertura de les necessitats bàsiques previstes a
l’article 22 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials.

2. Programes comunitaris
- 1. Programes/projectes comunitaris
Com recull l’antecedent 10, el Consell assumeix el finançament i gestió del servei de
teleassistència i ha subscrit convenis previs amb els ajuntaments per al finançament i la
gestió dels ajuts econòmics d’emergència.
Per una altra banda, des de fa anys a través dels convenis de finançament de serveis
socials, anteriorment pla concertat, des del Consell Insular s’ha anat impulsant amb suport
tècnic i econòmic, la creació i consolidació dels equips municipals d’intervenció familiar,
d’ara endavant EMIF, amb una important tasca preventiva que ve emmarcada dins els
blocs de servei d’informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació, i les
actuacions de suport a la unitat de convivència.
Per aquest motiu també s’inclouen dins aquest conveni les actuacions d’aquests equips
que tenen com a objecte primordial una intervenció familiar integral i interdisciplinària amb
famílies amb fills menors amb dificultats de relació i convivència i que necessitin suport per
millorar el seu benestar i evitar la cronicitat o agreujament de la situació que ja implicaria
la derivació a altres serveis especialitzats.
De la mateixa manera s’inclouen les actuacions desenvolupades en l’àmbit de la
prevenció, formatives, de divulgació i informatives, dirigides al suport de les famílies en la
seva funció educadora amb l’objectiu de millorar les seves competències.
Tercer. Dotació mínima dels serveis socials comunitaris bàsics
La distribució del crèdit per a cada unitat de finançament s’ha fet d’acord amb les ràtios
de professionals i els criteris per a la determinació del cost dels programes, recollits en els
articles 10 i 13 del Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis
generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics.
L’abonament de la totalitat del finançament es vincula al compliment, de l’equiparació de
les figures professionals que formen part dels serveis socials comunitaris bàsics als nivells
i ràtios que estableix el Decret 48/2011, segons els criteris per a la determinació dels
programes establerts en el Pla de finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per
a l’any 2019, que van concretar agafar el nombre màxim d’habitants dins el tram recollit en
l’article 10 de l’esmentant decret quedant les ràtios a complir establertes en:
- 1 Treballador/a Social per 7.500 habitants.
- 1 Educador/a Social per 7.500 habitants.
- 1 Auxiliar Administratiu o Administrativa per 10.000 habitants.
- La ràtio mínima de professionals no pot ser inferior, en cap cas a 0,25 UTS.
Si no s’han equiparat les ràtios de professionals exigides, d’acord a l’aportació feta per
aquestes figures professionals, s’aplicarà reducció sobre aquesta aportació d’acord a com
es recull en el pacte sisè.
Quart. Compromisos assumits per l’ajuntament
L'Ajuntament de ................., es compromet a

a) Dur a terme i gestionar els programes i les activitats objecte de cofinançament d'acord
amb les condicions establertes.
b) Registrar en el sistema d’informació HSI totes les dades corresponents a les
intervencions socials duites a terme i de les persones i famílies usuàries que s’han
beneficiat, especialment les recollides com a obligatòries a l’annex “Variables del sistema
informatiu” del Decret 48/2011, de 13 maig, pel qual es regulen els principis generals i les
directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics.
c) Complir els compromisos de col·laboració adquirits entre ambdues parts relacionats
amb els programes objecte de finançament d’aquest conveni
d) Facilitar tota la informació i documentació que el Consell Insular li requereixi per a la
correcta execució del conveni en les diferents fases de presentació, avaluació i justificació.
- fase de presentació: Model 1 (sol·licitud de cofinançament) i Model 2 (previsió de
despesa) i fitxa de relació projectes a cofinançar.
- fase d’avaluació i justificació Model 3 (memòria tècnica de personal) Model 4 (memòria
tècnica serveis socials comunitaris bàsics), Model 5 (justificació econòmica) i les
corresponents fitxes d’avaluació per a cada projecte
e) Facilitar l’assistència dels treballadors dels serveis socials comunitaris bàsics al
programa anual de supervisió i formació contínua específica que ofereix el Consell Insular
de Menorca.
f) Complir les ràtios professionals recollides en l'article 10 del decret 48/2011 pel qual es
regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials
comunitaris bàsics i especificades en el pacte tercer.
g) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que
alteri o que dificulti greument el desenvolupament dels projectes convinguts, en particular
si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar-ne el cost total, i sol·licitar
l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular de Menorca per fer qualsevol
modificació substancial del projecte objecte de l’ajuda. Les sol·licituds de modificació
substancial han de ser motivades, s’han de formular immediatament després de l’aparició
de les circumstàncies que la justifiquin i han d’especificar les repercussions
pressupostàries que impliquin.
h) Fer constar, de manera expressa, en qualsevol mitjà escrit o audiovisual el suport del
Consell Insular de Menorca i la Comunitat Autònoma en la realització de les activitats
relacionades amb els programes finançats amb aquest conveni. Les despeses derivades
de les accions d’informació i divulgació es podran imputar com objecte del Conveni.
i) Penjar a l’entrada dels serveis socials municipals la placa identificativa, que serà
facilitada per la Caib en què figuri el cofinançament de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, del Consell Insular i de l’Ajuntament. En el moment en què es disposi de la
placa s’haurà d’adjuntar una imatge digital de la mateixa amb la resta de documentació del
conveni.
j) Comunicar i convocar al Departament de Benestar Social del Consell Insular de
Menorca i a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a través del seu Gabinet de
Premsa a qualsevol acte de difusió a mitjans de comunicació que realitzi la corporació
local referida als programes cofinançats.
k) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i obtenció de subvencions o
ajudes per a la mateixa finalitat.
l) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de l’aplicació del
conveni que determinin el Consell Insular de Menorca i la resta d’organismes competents
per a la fiscalització dels comptes públics.
m) Justificar la realització i la despesa de les activitats objecte del conveni segons el que
disposa la clàusula sisena.

Cinquè. Compromisos assumits per el Consell Insular:
El Consell Insular de Menorca es compromet a:
a) Efectuar els pagaments a què s'ha compromès segons les condicions establertes en
aquest document i amb el detall que es recull a la clàusula cinquena.
b) Facilitar els models d'impresos per a la presentació, la valoració i la justificació de les
activitats objecte del conveni, tant els dissenyats per el servei de planificació del Govern
Balear, com el complementaris que s’acordin.
c) Realitzar les comprovacions d'execució del projecte de manera que no pertorbi el
normal funcionament dels serveis municipals objecte de conveni.
d) Realitzar tasques de suport tècnic i coordinació dels serveis socials comunitaris tant en
la seva gestió com en l’establiment de protocols, consens i homogeneïtzació de criteris i
implantació de nous programes.
e) Organitzar accions formatives i de supervisió per a la millora de les competències
professionals dels tècnics que treballen als serveis socials comunitaris bàsics.
f) Col·laborar amb la CAIB en la planificació i l'avaluació dels serveis socials, així com
participar en les diferents reunions de coordinació, estudi, formació i grups de treball; en el
disseny i l'elaboració dels models de recollida d’informació i dades, i en la configuració
d’estadístiques bàsiques, i facilitar informació i documentació d’utilitat en tots aquests
àmbits.
g) Impulsar i facilitar la migració i implantació del nou sistema d’informació que doni
resposta a les necessitats de disposar d’una eina informàtica de gestió d’expedients i de la
tasca dels serveis socials així com l’explotació estadística per una adequada la
planificació, avaluació i justificació dels diferents programes duits a terme.
h) Vetllar per l'adequada qualitat i complementació d’aquests registres, especialment els
establerts com a obligatoris l’annex “Variables del sistema informatiu” del Decret 48/2011,
així com de les variables acordades en el marc de la tasca duita a terme per l'elaboració
d'indicadors de diagnòstic social amb Obsam amb la finalitat d'assolir un millor
coneixement de la realitat i necessitats dels ciutadans de Menorca i de la tasca
desenvolupada pels serveis socials.
i) Dur a terme qualsevol altra actuació que sigui necessària o convenient per al
compliment dels objectius assenyalats en el present document.
Sisè. Obligacions de caràcter econòmic: pagament i justificació
El Consell Insular de Menorca es compromet a aportar a l'Ajuntament de
_______________la quantia de______________ €, per a la realització de les actuacions
objecte del present conveni d'acord amb la següent distribució per anualitats:
- Anualitat 2019 per un import de ______________ . Aquesta quantia s’abonarà en
concepte de bestreta en el moment de la signatura d’aquest conveni i es disposi de la
documentació de presentació especificada en la clàusula tercera
- Anualitat 2020 per un import de__________________ una vegada s’hagi revisat la
documentació justificativa del conveni.
L'Ajuntament de ...................... assumeix la responsabilitat de cofinançar i gestionar els
serveis objecte d'aquest conveni dins el seu àmbit territorial i justificar l’execució dels
programes objecte d’aquest conveni presentant abans de dia 11 de febrer del 2020 la
documentació justificativa segons els models penjats a la web de la Direcció General de
Planificació i Serveis Socials i així com la fitxes d’avaluació de cada un dels projectes.

Si una vegada revisada la documentació justificativa del període comprès entre l’1 de
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, es comprova que les despeses justificades
per l’ajuntament són inferiors a les derivades de l’execució total del conveni, es reduirà
proporcionalment la quantitat pendent d’abonar derivada d’aquesta diferència en el segon
pagament.
En el cas d’incompliment de les ràtios de professionals exigides en l’article 10 del Decret
48/2011, s’aplicarà una reducció proporcional sobre el total del finançament previst en el
tram fix de l’aportació del Govern, tenint en compte l’article 13 del Decret 48/2011, en
relació amb els criteris per a la determinació dels programes establerts en el Pla de
finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2019.
En el supòsit que la quantitat pendent d’abonar en el segon pagament no sigui suficient
per dur a terme la reducció esmentada, l’ajuntament de_____________ ha de retornar al
Consell Insular les quanties no aplicades ja cobrades anticipadament en el primer
pagament. A aquests efectes, s’iniciarà el procediment establert per al reintegrament de
pagaments indeguts, mitjançant un acord d’iniciació que es notificarà a l’ajuntament i
fixarà la quantia del reintegrament i el termini per formular al·legacions o fer l’ingrés.
Setè. Conseqüències aplicables en el cas d'incompliment de les obligacions
assumides
El Consell insular podrà modificar l'acord de concessió de l'ajut en el cas que s'alterin les
condicions d'obtenció d'altres ajudes concurrents que no figurin en la documentació inicial,
i exigir-ne el reintegrament en cas d'incompliment.
Vuitè. Règim de modificació del conveni
La modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts.
Novè. Comissió mixta de seguiment, vigilància i control
A partir de la signatura del conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment,
vigilància i control amb representants designats pels subjectes firmants en règim de
paritat. La comissió esmentada s'ha de responsabilitzar del seguiment, vigilància i control
de les accions derivades del conveni.
La comissió mixta de seguiment s'ha de reunir sempre que ho sol·liciti per escrit una de
les parts. En la constitució de la comissió es designarà les persones que duran a terme les
funcions de presidència i secretaria, que poden tenir un caràcter rotatori.
El règim de funcionament i adopció d'acords és l'establert en la Llei 40/2015, de 2
d'octubre, per al funcionament dels òrgans col·legiats.
Desè. 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) L'acord unànime de totes les parts.

b) L'incompliment greu de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
firmants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si, un
cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que
el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la
indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.
c) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de poder dur a terme l'objecte 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. Efectes de la resolució del conveni
1. El compliment i la resolució del conveni dóna lloc a la seva liquidació a fi de determinar
les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
2. A l’implicar el present conveni compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el
seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes dues parts, d’acord amb
les seves competències respectives, tenint en compte les regles següents:
a) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per alguna de les
parts és inferior als fons que aquesta hagi rebut de la resta de parts del conveni per
finançar l’execució esmentada, aquella ha de reintegrar a aquestes l’excés que
correspongui a cada una, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi aprovat la
liquidació.
Si, un cop transcorregut el termini màxim d’un mes esmentat en el paràgraf anterior, no
s’ha produït el reintegrament, s’ha d’abonar a les parts esmentades, també en el termini
d’un mes comptador d’aquest moment, l’interès de demora aplicable al reintegrament
esmentat, que en tot cas és el que resulti de les disposicions de caràcter general
reguladores de la despesa pública i de l’activitat economicofinancera del sector públic.
b) Si és superior, la resta de parts del conveni, en el termini d’un mes des de l’aprovació
de la liquidació, han d’abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a
cadascuna, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna s’hagi compromès a
aportar en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni tenen dret a exigir a la resta
cap quantia que superi els límits màxims esmentats.
3. No obstant això, si quan hi concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni hi
ha actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment,
vigilància i control del conveni 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.
Dotzè. Qüestions litigioses i jurisdicció competent
Ambdues parts es comprometen a tractar de solucionar de mutu acord les diferències que
puguin presentar-se en la interpretació i l'aplicació d'aquest conveni o dels acords
específics que en puguin derivar en el si de la comissió mixta de seguiment prevista en
aquest conveni.
No obstant l'anterior, si no s'arribés a cap acord, el present conveni té naturalesa
administrativa i, en conseqüència, les qüestions litigioses que se’n puguin derivar se
sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit
d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.
Tretzè. Vigència
Aquest conveni serà vigent des del dia que es formalitzi, amb efectes retroactius a l'1 de
gener de 2019, data d'inici de les accions ja desenvolupades, i fins el 11 de febrer de
2020.
No obstant l'àmbit temporal en que s'han de dur a terme les activitats que empara aquest
conveni s'estén de l'1 de gener 2019 al 31 de desembre del 2019.
En prova de conformitat signam aquest conveni en el lloc i en la data que s'indica en cada
cas.

E) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I LA COOPERATIVA INSULAR GANADERA DE
MENORCA (COINGA) PER DUR A TERME ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I
COMERCIALITZACIÓ DURANT L'ANY 2019 (EXP. 03131-2019-000030).Amb el vot favorable dels set membres presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la
Cooperativa Insular Ganadera de Menorca (Coinga) per dur a terme actuacions
de promoció i comercialització 2019 que es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I LA
COOPERATIVA INSULAR GANADERA DE MENORCA (COINGA) PER DUR A TERME
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ - 2019
Reunits
D'una banda Miquel Company Pons, conseller executiu del Departament d'Ocupació,
Projecció Econòmica, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, nomenat per
Decret de Presidència del CIM núm. 123/2017, de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol

de 2017) en relació amb els Decrets de Presidència núm. 120/2017 i núm. 121/2017, de 7
de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017).
I d’altra banda Guillermo de Olives de Vidal, president de la Cooperativa Insular Ganadera
de Menorca (NIF F07016728), segons designació de l'Assemblea General de caràcter
extraordinari de dia 27 d'octubre de 2014, inscrita en el Registre de Cooperatives segons
Resolució de la directora general de Comerç i Empresa de dia 2 de desembre de 2014.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. La Cooperativa Insular Ganadera de Menorca (d'ara endavant COINGA), que
actualment compta amb 147 socis, es va constituir dia 13 d'agost de 1966, i inicià
l'activitat en les seves plantes de producció el 30 de setembre de 1968, com una
agrupació de productors ramaders per tal de donar una solució al fet que durant molts
anys els ramaders menorquins havien d'elaborar el formatge en les seves finques i
posteriorment comercialitzar-lo als preus que els imposaven i que no els compensaven la
feina feta.
2. Actualment, quasi cinquanta persones treballen a COINGA en l'elaboració del formatge
Mahón-Menorca i altres productes lactis, indirectament, COINGA té repercussió en
diversos sectors de Menorca.
3. COINGA és el productor més gran de productes amb denominació d'origen protegida
Mahón-Menorca i la cooperativa de Menorca que recull més matèria primera per a
l'elaboració d'aquest producte.
4. El volum de vendes de COINGA representa aproximadament el 40% damunt el total de
les vendes del formatge amb denominació d'origen protegida Mahón-Menorca.
5. Un producte de qualitat ha 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.
6. Un dels objectius de la política de promoció del Departament d'Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports Consell Insular de Menorca és donar suport a la millora de
la difusió de les actuacions d’informació als consumidors sobre els productes de qualitat
de Menorca, a fi de potenciar-ne la introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les
produccions de qualitat reconegudes.
7. L'interès públic d'aquest conveni és donar suport a la divulgació dels productes de
qualitat de l'illa que, entre d'altres formes, es pot aconseguir incrementant el volum de la
comercialització basant-se en un assessorament adequat.
8. Aquest conveni pretén millorar el coneixement dels productes de qualitat de Menorca,
fomentar la seva comercialització i la seva presencia en els mercats tradicionals i a nous
mercats potencials mitjançant activitats de difusió. Igualment pretén incentivar

l’assessorament de la mateixa cooperativa i els seus cooperativistes i donar a més suport
a l'operativa diària de la cooperativa.
9. COINGA és l'única cooperativa de Menorca formada per una gran massa de
cooperativistes que elabora i comercialitza producte de Menorca. Així mateix, és l'única
cooperativa de recollida de llet de Menorca per a la producció de formatge amb DOP
Mahón-Menorca
10. COINGA, en virtut de la seva naturalesa específica, com ajuts de minimis, esta
sotmesa, als requisits i 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 €.
11. Dia 9 de maig de 2018, COINGA va signar un conveni amb el CIM amb l'objectiu de
donar suport a les campanyes de divulgació i promoció dels seus productes 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. L'ajut
concedit a COINGA mitjançant aquest conveni era de 42.500€. Aquest conveni es va
justificar per un import de 41.118'62€ i es va procedir a la reducció proporcional de l'import
concedit en el moment de realitzar el pagament.
12. En el pressupost per a l’any 2019 del Consell Insular de Menorca es preveu un ajut de
caràcter nominatiu a favor de COINGA.
13. COINGA dia 15 de febrer de 2019 (GE/00003684/2019) sol·licita un ajut per l'any 2019
i presenta el pressupost de les actuacions a executar en el marc d'aquest conveni per
import de 60.800€.
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 COINGA per tal de donar suport a les campanyes de
divulgació i promoció dels seus productes, assistència a fires i despeses relacionades amb
l'operativa diària de la cooperativa, dutes a terme entre dia 15 de novembre de 2018 i dia
14 de novembre de 2019, amb l'objectiu d'incrementar-ne el coneixement i millorar-ne la
promoció i la comercialització.
Segon. El Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports 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 l'any 2019.
Tercer. La quantia de la subvenció d’ajuda en cap podrà superar el cost de l’activitat a
realitzar.
Les actuacions que es desenvoluparan en el marc d'aquest conveni són:

a) Campanyes publicitàries a tot tipus de mitjans de comunicació (premsa, radio, TV,
marqueting on line ...).
b) Assistència a fires, nacionals i internacionals.
c) Degustacions en punts de venda i mercats.
d) Dissenys de millora de presentació de productes i cartells.
e) 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 tindran en compte les
despeses dels productes utilitzats en les degustacions (apartat c d'aquest pacte). 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 2019. (Preu que s'adopta
mitjançat acord del Ple del CRDO).
- Per a la resta de productes agroalimentaris: es tindrà en compte el preu de cost.
No son objecte de subvenció les assegurances ni els impostos.
Els justificants de despesa presentats per justificar aquest conveni són incompatibles amb
qualsevol altre ajut amb fons del Consell Insular de Menorca.
Aquesta subvenció es pagarà un cop justificada amb els documents que emparin les
despeses corresponents als serveis i les actuacions pròpies d’aquest conveni de
col·laboració i d’acord amb les disponibilitats econòmiques del Consell Insular Menorca.
Dia 14 de novembre de 2019 és el darrer dia per justificar la subvenció mitjançant la
presentació del compte justificatiu simplificat, que ha de contenir els documents següents:
- Memòria justificativa signada del compliment de les condicions imposades en el present
conveni, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Relació nominativa de les despeses realitzades (annex I) Aquest document també s’ha
de presentar en format de full de calcul (excel, libreoffice....). Totes les despeses que es
relacionin en aquest document han de ser factures que compleixin els requisits i les
formalitats legals i s'ha de comptar amb els justificants de pagament bancari corresponent.
COINGA haurà d'acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
davant l'Administració de l'Estat, amb la Seguretat Social i el Consell Insular de Menorca.
No es podrà realitzar el pagament de la subvenció si no es compleix aquest requisit.
En cap cas podrà ser una despesa subvencionable l’impost del valor afegit (IVA), excepte
l’IVA no recuperable quan sigui costejat de manera efectiva i definitiva pel beneficiari.

El Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports 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 es 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 i sempre respectant els límits establerts en
el pacte tercer: 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.
Quart. Es nomena la senyora Helena Fonolleda Gómez, tècnica del Departament de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera, com a instructora d’aquest expedient.
Cinquè. COINGA 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.
Sisè. 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.
Setè. COINGA, ha de signar els 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 (BOIB
núm. 196 de 31-12-2005) que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de

beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques regulades en l’esmentada
llei.
- Declaració de responsable (annex III) sobre ajudes sol·licitades o concedides i sobre la
totalitat dels ajuts públics o d'ens privat, finançats amb fons públics, rebuts en concepte de
minimis.
- Declaració de responsable (annex IV) relativa al Reglament comunitari de minimis
aplicable.
Vuitè. 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.
Novè. 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.
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 renuncia 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. COINGA 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 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 públics.
e) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat.
d) 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.
Dotzè. L'incompliment i la resolució del conveni dona lloc a la seva liquidació a fi de
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
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 resolució del conveni hi ha
actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment,
vigilància i control del conveni o, si no n'hi ha, del responsable del mecanisme a què fa
referència la lletra f de l'article 49, poden acordar la continuació i acabament de les
actuacions en curs que considerin oportunes, i establir un termini improrrogable per al seu
final, un cop transcorregut el qual se n'ha d'efectuar la liquidació en els termes que
estableix l'apartat anterior.
Tretzè. El règim jurídic aplicable a la present convocatòria és el que queda establert a:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- El Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- 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.
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.
I en prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam en els llocs i en les
dates de les signatures electròniques que consten en aquest document.

F) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L’ASSOCIACIÓ MENORQUINA D’APICULTORS
PER A L'ANY 2019 (EXP. 03131-2019-000035).- Amb el vot favorable dels set
membres presents, adopta l'acord següent:
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Associació Menorquina d'Apicultors any 2019 que es transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'ASSOCIACIÓ MENORQUINA D'APICULTORS - ANY 2019
Parts

D’una part el senyor Aram Ortega Adzerías, conseller executiu del Departament de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, en exercici de les
competències atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 123/2017, de 7 de juliol (BOIB
núm. 83, de 8 de juliol de 2017) en relació amb els decrets de Presidència núm. 120/2017
i núm. 842/2018, de 31 d'octubre (BOIB núm. 137, d'1 de novembre).
I d’altra part el senyor Bernardo Cardona Cardona, president de l'Associació Menorquina
d'Apicultors, elegit per acord de l'Assemblea de 17 d'abril de 2015.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
Antecedents
1. El Reial decret 930/2017, de 27 d’octubre, regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el
marc dels programes nacionals anuals, i el modifica el Reial decret 209/2002, de 22 de
febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles.
2. L'Associació Menorquina d'Apicultors acompleix una important funció de preservació de
l'espècie apícola, gràcies a la qual s'aconsegueix el manteniment de diferents caseres
distribuïdes per tot Menorca, i s'obtenen així els beneficis que aporta aquesta espècie al
medi ambient i al món agrícola, a més a més del que representa obtenir un producte local
com és la mel de Menorca, d'una qualitat excel·lent.
3. Tot i que les abelles de Menorca no estan oficialment reconegudes com a raça
autòctona, pel fet de ser una illa es considera que les abelles que crien els apicultors
menorquins mantenen una reserva genètica important, per la qual cosa es considera
també que aquesta espècie ha de ser protegida pel seu valor intrínsec i d’adaptació al
medi.
4. El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera té la voluntat de donar suport a
l'Associació Menorquina d'Apicultors.
5. Dia 12 de setembre de 2018, l'Associació Menorquina d'Apicultors va signar un conveni
amb el Consell Insular de Menorca per donar suport a les activitats que porti a terme per a
les seves accions de formació, assessorament i despeses derivades de l'operativa diaris
de l'Associació, dutes a terme des de dia 1 de desembre de 2017 a dia 30 de novembre
de 2018. Aquestes accions estaven subvencionades amb 5.000 €. L'Associació
Menorquina d'Apicultors va justificar aquest conveni adequadament.
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 Menorquina d'Apicultors.
7. Els dies 6 de febrer de 2019 (GE/002746/2019) i 26 de febrer de 2019
(GE/004754/2019), l'Associació sol·licità un ajut al Consell Insular de Menorca. El
pressupost presentat per a les actuacions a realitzar és de 5.000 €.
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
CIM i l'Associació Menorquina d'Apicultors per tal de donar suport a les activitats que porti
a terme per formació i assessorament, i per les despeses derivades de l'operativa diària
de l'Associació des de dia 1 de desembre de 2018 a dia 30 de novembre de 2019.
Aquestes ajudes, previstes en l'RD 930/2017 de 27 d’octubre i en l'RD 209/2002 de 22 de
febrer, es concedeixen en compliment dels articles 55, 56 i 57 del Reglament (CE) núm.
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, que estableix les normes per a la
concessió d'ajuts al sector apícola, concretament de l'article 55, que estableix que els
programes nacionals d'apicultura poden tenir una durada de 3 anys i que la contribució de
la Unió Europea als programes apícoles ha de ser del 50 % de les despeses efectuades
pels estats membres.
Per altra banda, el Reglament delegat (UE) 2015/1366 de la Comissió, d'11 de maig de
2015, estableix obligacions censals, i el Reglament d'execució (UE) 2015/1368 de la
Comissió, de 6 d'agost de 2015, estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (UE)
núm. 1308/2103 en relació amb les ajudes al sector apícola.
La Comissió Europea, dia 5 de juliol de 2016, mitjançant la Decisió d'execució (UE)
2016/1102, aprovà el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019.
Les explotacions ramaderes integrades en l'Associació han de complir els requisits
següents (annex II):
- Que l'explotació estigui inscrita en el Registre Apícola del Consell Insular de Menorca
abans de l'1 de gener de 2018.
- Que realitzin, almenys una vegada a l'any, un tractament contra la varroasi, d'acord amb
el que preveu l'RD 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i es regula un programa
nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel.
- Que disposin d'assegurança de responsabilitat civil.
- Que compleixin les previsions de l'RD 209/2002, de 22 de febrer, en relació amb les
normes d’ordenació de les explotacions apícoles, i concretament l’apartat 5 de l’article 7,
modificat per l'RD 930/2017, que indica que els titulars de les explotacions apícoles han
de comunicar, a l’autoritat competent, abans del dia 1 de març de cada any, el nombre de
caseres a dia 31 de desembre de l’any anterior.
Segon. El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de
Menorca contribuirà al desenvolupament de les actuacions descrites en aquest conveni
amb un màxim de 5.000 € (cinc mil euros) de la partida 6.41240.4890001 del pressupost
del CIM per a l'exercici de 2019.
Aquesta aportació és compatible amb la concessió d’altres ajuts pel mateix concepte per
part d’altres entitats, sense perjudici de l’obligació de l’entitat beneficiària de comunicar-ho
al Consell Insular de Menorca. En cap cas l’import de les aportacions i els ajuts rebuts pot
superar el cost de l’activitat subvencionada.
Tercer. Aquesta subvenció es pagarà contra la justificació corresponent i d’acord amb les
disponibilitats de tresoreria del Consell Insular Menorca.
La quantia de la subvenció d’ajuda serà del 100 % del cost total de les actuacions
realitzades en el marc d'aquest conveni, amb l'import màxim de 5.000 €. En cap cas

l’import de l’ajuda pot superar el cost de l’activitat a realitzar.
En el marc d'aquest conveni es poden subvencionar les despeses següents:
- Despeses de formació
- Despeses d'assessorament
- Despeses de transport i manipulació de la cera
- Despeses d'aliment per a les abelles
Queden exclosos de subvenció els apiaris abandonats i les caseres mortes.
No són objecte de subvenció les assegurances ni els impostos.
Aquesta subvenció es pagarà un cop justificada amb els documents que emparin les
despeses corresponents als serveis i les actuacions pròpies d’aquest conveni de
col·laboració i d’acord amb les disponibilitats econòmiques del Consell Insular Menorca.
Dia 29 de novembre de 2019 és el darrer dia per justificar la subvenció, mitjançant la
presentació d'un compte justificatiu simplificat que contengui els documents següents:
- Memòria justificativa signada 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). Totes les despeses que es
relacionin en aquest document han de ser factures que compleixin els requisits i les
formalitats legals, i s'ha de comptar amb els justificants de pagament bancari
corresponents.
- Relació d'integrants de l'associació que estiguin donats d'alta com a apicultors, en el
REGA, abans de l’1 de gener de 2019.
L'Associació ha d'acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
davant l'Administració de l'Estat, amb la Seguretat Social i el Consell Insular de Menorca.
No es podrà realitzar el pagament de la subvenció si no es compleix aquest requisit.
En cap cas podrà ser una despesa subvencionable l’impost del valor afegit (IVA), excepte
l’IVA no recuperable quan sigui costejat de manera efectiva i definitiva pel beneficiari.
El Departament 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 criteri següent: 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.
Quart. Es nomena la senyora Gemma Sintes Coll, veterinària del Departament de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera, com a instructora d’aquest expedient.
Cinquè. L'Associació 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.
Sisè. 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.
Setè. L'Associació ha de signar els documents següents:
- Declaració responsable (annex II) en què s'indiqui que no està sotmesa a cap de les
circumstàncies que es recullen en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE 276, de 18-11-2003), i en l’article 10 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB
núm. 196, de 31-12-2005), que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de
beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques regulades en l’esmentada
llei, i que els apicultors integrants de l’Associació compleixen els requisits que
s’estableixen en l’article 5 de l'RD 930/2017, de 27 d’octubre.
- Declaració responsable d'altres ajuts rebuts (annex III).
Vuitè. L'Associació 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 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 públics.
d) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat.
e) 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.
Novè. 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.
Desè. Pel que fa a la revocació i el reintegrament de les subvencions, s’ha d’aplicar el que
disposen 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 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 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.
Onzè. 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.
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 econòmic-financera del sector públic.
b) Si és superior, la resta de parts del conveni, en el termini d'un mes des de l'aprovació
de la liquidació, han d'abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a
cadascuna, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna s'hagi compromès a
aportar en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni tenen dret a exigir a la resta
cap quantia que superi els límits màxims esmentats.
No obstant això, si quan hi concorri qualsevol de les causes de 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.

Tretzè. 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.
Catorzè. El règim jurídic aplicable a la present convocatòria és el que queda establert en:
- 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)
- El Reial decret 930/2017, de 27 d’octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a
l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, modificat pel Reial decret
209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions
apícoles
- El Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i es regula un programa
nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel i l’Ordre APA/735/2008,
de 14 de març, que modifica l’Annex II del RD 608/2006.
- El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es
crea l'organització comuna de mercat dels productes agraris
- El Reglament delegat (UE) 2015/1366 de la Comissió, d’11 de maig de 2015, pel qual es
completa el Reglament (UE) 1308/2013
- El Reglament d'execució (UE) 2015/1368 de la Comissió, de 6 d'agost de 2015, pel qual
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1308/2013 en relació amb els
ajuts al sector de l'apicultura
- Decisió d'execució (UE) 2016/1102, de la Comissió Europea, de 5 de juliol de 2016, per
la qual s’aprovà el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019
I en prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam en els llocs i en les
dates de les signatures electròniques que consten en aquest document.

G) APROVACIÓ DEL PROTOCOL I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L’ASSOCIACIÓ DE
PREMSA
LOCAL
DE
MENORCA
PER
AL
FOMENT
DE
L’ASSOCIACIONISME ENTRE LES REVISTES LOCALS I L’ACTIVITAT
D’AQUESTS MITJANS PER A L’ANY 2019 (EXP. 03131-2019-000008).- Amb
el vot favorable dels set membres presents, adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar (exp. núm. 03131-8-2019) el protocol d’intencions entre el
Consell Insular de Menorca i l'Associació de Premsa Local de Menorca per al
foment de l'associacionisme entre les revistes locals i l'activitat d'aquests
mitjans per a l'any 2019 (annex I).
Segon.- Aprovar (exp. núm. 03131-8-2019) el conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i l'Associació de Premsa Local de Menorca per al
foment de l'associacionisme entre les revistes locals i l'activitat d'aquests
mitjans per a l'any 2019 (annex II).
ANNEX

Protocol d’intencions entre el Consell Insular de Menorca i l'Associació de Premsa
Local de Menorca per al foment de l'associacionisme entre les revistes locals i
l'activitat d'aquests mitjans per a l'any 2019
Reunits
Miquel Àngel Maria Ballester, conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de
Menorca, amb CIF S0733002J.
Silvestre Pons Arguimbau, amb DNI 41739149Z, president de l'Associació de Premsa
Local de Menorca, amb NIF G07795867.
Manifestam
1. L'Associació de Premsa Local de Menorca, integrada per les revistes S’Auba, S’Ull de
Sol, Xerra i Xala i El Iris, duu a terme una tasca divulgadora, dirigida als ciutadans de
Menorca, i d'informació de les notícies i els esdeveniments que sorgeixen en l'àmbit illenc.
2. El Consell Insular de Menorca valora positivament i vol donar suport a l'associacionisme
entre la premsa escrita d'àmbit local, ja que representa una major coordinació de la
informació i una major divulgació de les notícies de cada poble a la resta de ciutadans de
l'illa, així com el fet que la llengua vehicular d'aquests mitjans per transmetre tota la
informació sigui majoritàriament la llengua catalana, amb la qual cosa contribueixen a l'ús
normal del català dins la societat menorquina i fan que la informació sigui més propera al
ciutadà.
3. El Consell Insular de Menorca reconeix, així, la tasca i el paper de les publicacions
d'àmbit local per tal d'apropar al ciutadà informacions i opinions de les activitats que es
desenvolupen a cada municipi, així com la rellevància que ha assolit en l'àmbit insular la
Diada de la Premsa Local de Menorca.
En conseqüència, les parts
Acordam
1. La signatura d’un conveni de col·laboració
El Consell Insular de Menorca ha previst en el seu pressupost per a l'any 2019 la
concessió d'un ajut amb caràcter nominatiu a favor de l'entitat Associació de Premsa Local
de Menorca per un import màxim de deu mil euros (10.000 €). Aquest ajut es vehicularà a
través de la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Associació de Premsa Local de Menorca.
2. La promoció de la presència de les revistes locals a les biblioteques de Menorca
El Consell Insular de Menorca té la intenció de promoure la presència de les revistes
locals a les biblioteques, per la qual cosa cada membre de l'Associació es compromet a
trametre a les biblioteques de l'illa fins a un màxim de 9 exemplars (per a les biblioteques
públiques municipals, Centre de Lectura de Fornells i Biblioteca de Maó) de les
publicacions de les revistes que en formen part, d'acord amb la periodicitat que tenguin,

tramesa que cada capçalera facturarà a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular de
Menorca.
3. La inserció de publicitat a les revistes locals de Menorca
3.1. El Consell Insular de Menorca manifesta la seva intenció d’inserir entre tres i sis
pàgines de publicitat anuals (fragmentables en ½ o ¼ de pàg.), en color, en cadascuna de
les revistes integrants de l’Associació de Premsa Local de Menorca i fins a un màxim de
despesa total de 7.500 € entre totes les revistes, amb motiu dels actes següents: Diada
del Poble de Menorca, la festivitat de cadascuna de les localitats àmbit de les publicacions
esmentades, felicitació de Nadal i Any Nou, i altres campanyes puntuals del Consell, que
cada revista ha d’acordar amb el Consell Insular de Menorca d’acord amb l’annex 1.
3.2. Les publicacions integrants de l’Associació de Premsa Local de Menorca han d’aplicar
per a les publicitats esmentades en el paràgraf anterior les tarifes que s’especifiquen en
l’annex 2.
3.3. Així mateix, qualsevol altra contractació de publicitat per al Consell Insular de
Menorca, a part de les pactades en el punt 3.1 d’aquest protocol, es facturarà segons les
mateixes tarifes especificades en l’annex 2. Queden exclosos d’aplicar les tarifes de
l’annex 2 els organismes dependents del Consell Insular de Menorca i les entitats en les
quals el Consell Insular de Menorca participa com a membre.
I, com a prova de conformitat amb tot l’anteriorment exposat, signam aquest protocol
d’intencions, 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.
Annex 1
FUNCIONAMENT DE CONTRACTACIÓ DE PUBLICITAT AMB EL CONSELL INSULAR
DE MENORCA
1. Contractar una publicitat
El CIM ha de proporcionar a l'APLM el contacte dels diversos directors insulars, amb els
quals cada capçalera ha de posar-se en contacte per contractar la possible publicitat.
2. Publicitats singulars
Cada revista pot proposar publicitats singulars d'actes o esdeveniments que siguin propis
de la seva localitat.
En aquest cas, cada revista s’ha de fer càrrec del muntatge de la publicitat i, abans de
publicar-la, l'ha d’enviar a la persona responsable de la Direcció Insular de Comunicació
del CIM perquè hi doni el vistiplau corresponent perquè es publiqui i indiqui a quin
departament s'ha de facturar.
3. Comunicar la publicitat contractada
Un cop tancada cadascuna de les publicitats amb el departament corresponent, i abans de
publicar-les, cada revista ha de comunicar a la tècnica de Política Lingüística designada a

aquest efecte, a través d'un correu electrònic, la informació bàsica: departament que
contracta la publicitat, preu, espai contractat, tema i número d’edició de la revista.
4. Facturació
Quan la publicitat hagi sortit publicada, ha de ser facturada i justificada. Independentment
dels tràmits per a la facturació exigits per la comptabilitat del Consell, cada revista ha de
comunicar a la tècnica de Política Lingüística designada a aquest efecte la publicitat
contractada, amb indicació del número i la data de la factura, el número d’edició de la
revista, l’espai contractat (pàgina sencera, mitja pàgina o un quart de pàgina) i el número
de pàgina on surt la publicitat, a més d’una fotocòpia on es vegi el número d’edició de la
revista i la pàgina on surt la publicitat.
Les publicitats institucionals del tipus felicitació de Nadal, festes de poble i Sant Antoni
s’han de facturar a Presidència, mentre que les sectorials i per campanyes puntuals s’han
de facturar al departament que les contracti.
Annex 2
En reunió de la junta directiva de l’Associació de Premsa Local de Menorca, el dissabte 20
de gener de 2018 as Mercadal, es va acordar aplicar a les publicitats contractades pel
Consell Insular de Menorca els preus següents:
TARIFES A APLICAR AL CIM (IVA INCLÒS)
Pàgina sencera a color:
El Iris: 350 €
S’Auba, S’Ull de Sol i Xerra i Xala: 300 €
Mitja pàgina a color:
El Iris: 175 €
S’Auba, S’Ull de Sol i Xerra i Xala: 150 €
Un quart de pàgina a color:
El Iris: 87,5 €
S’Auba, S’Ull de Sol i Xerra i Xala: 75 €
Annex II
Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Associació de Premsa Local de
Menorca per al foment de l'associacionisme entre les revistes locals i l'activitat
d'aquests mitjans per a l'any 2019
Parts
Miquel Àngel Maria Ballester, conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de
Menorca, amb CIF S0733002J.
Silvestre Pons Arguimbau, amb DNI 41739149Z, president de l'Associació de Premsa
Local de Menorca, amb NIF G07795867.

Antecedents
1. L'Associació de Premsa Local de Menorca, integrada per les revistes que figuren en
l'annex 1 d'aquest conveni, duu a terme una tasca divulgadora, dirigida als ciutadans de
Menorca, i d'informació de les notícies i els esdeveniments que sorgeixen en l'àmbit illenc.
2. El Consell Insular de Menorca valora positivament i vol donar suport a l'associacionisme
entre la premsa escrita d'àmbit local, ja que representa una major coordinació de la
informació i una major divulgació de les notícies de cada poble a la resta de ciutadans de
l'illa, així com el fet que la llengua vehicular d'aquests mitjans per transmetre tota la
informació sigui majoritàriament la llengua catalana, amb la qual cosa contribueixen a l'ús
normal del català dins la societat menorquina i fan que la informació sigui més propera al
ciutadà.
3. El Consell Insular de Menorca reconeix, així, la tasca i el paper de les publicacions
d'àmbit local per tal d'apropar al ciutadà informacions i opinions de les activitats que es
desenvolupen a cada municipi, així com la rellevància que ha assolit en l'àmbit insular la
Diada de la Premsa Local de Menorca.
4. El Consell Insular de Menorca i l'APLM mantenen la col·laboració vehiculada a través
d’un conveni des del 2016 i tant l'APLM com les revistes que la integren han complert
sempre les seves obligacions pel que fa a la justificació puntual de les actuacions i
compromisos que preveu el conveni.
5. Pels motius mencionats en el punt anterior, el Consell Insular de Menorca ha previst en
el seu pressupost per a l'any 2019 la concessió d'un ajut amb caràcter nominatiu a favor
de l'entitat Associació de Premsa Local de Menorca per dur a terme les activitats
esmentades en els punts anteriors i per un import màxim de deu mil euros (10.000 €).
Per tot això, les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni d’acord amb els següents
Pactes
1. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte regular els compromisos assumits per les parts signants en
la realització de la feina d'informar de les actuacions que duu a terme el Consell Insular de
Menorca per part de l'Associació de Premsa Local de Menorca i donar suport tant a la
seva tasca divulgadora i de foment de l'ús del català entre la societat menorquina, com a
l'activitat pròpia de l'Associació.
2. Compromisos que assumeix l'Associació
a) L’Associació es compromet a donar cobertura i a garantir la divulgació, a través de les
publicacions afiliades, de les actuacions que dugui a terme el Consell Insular de Menorca
durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
b) Així mateix, les diferents publicacions afiliades es comprometen a trametre al Consell
Insular de Menorca 5 exemplars de cada número publicat durant el període comprès entre

l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, que el Consell distribuirà entre els centres o les
entitats que consideri oportú.
c) L'Associació també es compromet a distribuir part de l'ajut previst entre les publicacions
afiliades, d'acord amb els criteris que es recullen en el pacte quatre d'aquest conveni.
3. Compromisos que assumeix el Consell Insular de Menorca
a) El Consell Insular de Menorca es compromet a donar un ajut de 10.000 euros a
l'Associació de Premsa Local de Menorca per dur a terme les activitats esmentades en els
antecedents.
b) A més, el Consell es compromet a informar de les actuacions de tots els seus
departaments a les revistes esmentades en l'annex 1, i facilitar així la divulgació dels
assumptes d'àmbit insular que es generin des de la institució.
4. Aportació del Consell Insular de Menorca
El Consell Insular de Menorca concedeix un ajut de deu mil euros (10.000 €) amb càrrec a
la partida 33410.4800000 del Pressupost de 2019 a l'Associació de Premsa Local de
Menorca, quantitat que l'associació es compromet a distribuir entre les publicacions
afiliades de la manera que s'assenyala en l'annex 2 i d'acord amb els criteris següents:
a) Per la gestió de l'Associació ................................................................. 1.200 €
b) Per l'organització de la Diada de la Premsa Local de Menorca ............... 400 €
c) Segons la periodicitat de la publicació s'atorgaran els punts següents:
- setmanal............................................. 6 punts
- mensual.............................................. 3 punts
- trimestral o major ............................... 1 punt
d) Per l'ús de la llengua catalana:
- més del 90 % en català ..................... 2 punts
- menys del 90 % en català ................. 1 punt
e) Segons el nombre de pàgines:
- més de 28 pàgines ............................ 3 punts
- entre 20 i 28 pàgines ......................... 2 punts
- menys de 20 pàgines ........................ 1 punt
L'import del punt és el resultat de la divisió de la quantitat restant, després de descomptar
els imports dels criteris a i b, entre la suma de les puntuacions obtingudes per cadascuna
de les publicacions.
El pagament de l'ajut es farà efectiu quan s’hagi justificat la realització de l’activitat
subvencionada d’acord amb el punt següent. No obstant això, el Consell Insular de
Menorca abonarà a la bestreta la quantitat de 1.600 euros de l’ajut per facilitar la liquiditat
de l’APLM perquè pugui dur a terme la seva activitat ordinària i la realització de la Diada
de la Premsa Local de Menorca, quantitat que s’abonarà dins un termini màxim de
seixanta (60) dies des de la data de la signatura del conveni.
Aquest ajut és compatible amb la concessió d’altres ajuts que l'Associació pugui rebre
d'altres administracions i del mateix Consell.

5. Justificació de la realització de l’activitat subvencionada
L’APLM es compromet a justificar les despeses efectuades amb càrrec a l'ajut econòmic
concedit abans del 15/12/2019, tret que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i
que l’entitat beneficiària haurà d’al·legar per escrit. A la vista d’aquestes al·legacions, el
CIM podrà ampliar el termini de justificació de l’ajut concedit.
La forma de justificar les despeses serà a través d’un compte justificatiu simplificat i ha de
constar de la documentació següent:
a) Una memòria justificativa i valorativa de l'activitat portada a terme.
b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat.
c) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada
amb indicació de l’import i la procedència.
Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable
demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de
deu dies hàbils.
Si la despesa justificada supera l’import concedit, la possible desviació pressupostària
anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a
l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat es reduirà proporcionalment la subvenció
concedida.
El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens
perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o
reglamentària, a altres organismes o institucions.
6. Altres obligacions de l’entitat subvencionada
L'Associació assumeix, així mateix, els compromisos següents:
a) Acreditar, quan el Consell Insular li ho sol·liciti, que es troba al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L’acreditació d’estar al corrent de les
obligacions tributàries no serà necessària en el cas que s’hagi autoritzat expressament el
Consell Insular 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 públics.
d) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat.
e) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular de Menorca en la
realització de les activitats subvencionades.
f) 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.

7. Revocació i reintegrament dels ajuts
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.
8. Règim jurídic aplicable amb caràcter supletori
En tot allò no previst expressament en aquest conveni regiran 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 desembre, 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)
- Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol)
- Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
9. 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.
10. Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor a partir del dia que se signi amb efectes retroactius a
l’inici de les accions ja desenvolupades des de l’1 de gener de 2019 i la seva vigència
acabarà una vegada acomplertes les obligacions contretes per les parts en aquest
document.
En prova de conformitat, signam aquest conveni, 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.
Annex 1
Publicacions afiliades a l'Associació de Premsa Local de Menorca
L'Associació de Premsa Local de Menorca, amb domicili al c/ des Forn, 9 CP 07730
d’Alaior, està integrada per les publicacions següents:
a) El Iris
- Informació general
- Periodicitat setmanal
- Nre. de pàgines: 32-36
- Àmbit: Ciutadella

b) S'Ull de Sol
- Informació general
- Periodicitat mensual
- Nre. de pàgines: 32
- Àmbit: Alaior
c) S'Auba
- Informació general
- Periodicitat mensual
- Nre. de pàgines: 20
- Àmbit: Sant Lluís
d) Xerra i Xala
- Informació general
- Periodicitat trimestral
- Nre. de pàgines: 40-44
- Àmbit: es Mercadal
Annex 2
a) Per la gestió de l'Associació ........................................................................... 1.200 €
b) Per l'organització de la Diada de la Premsa Local de Menorca ........................ 400 €
c) Distribució de l'ajut restant entre les revistes segons la periodicitat i l'ús del català de
cada publicació .................................................................................................... 8.400 €
(estimació simulada / valor punt = 262,5 €):
- El Iris ................................................. 2.887,5 € (11 punts)
- S'Ull de Sol ....................................... 2.100 € (8 punts)
- S'Auba .............................................. 1.837,5 € (7 punts)
- Xerra i Xala ....................................... 1.575 € (6 punts)

CINQUÈ.- CONTRACTACIÓ.- No n'hi ha.
SISÈ.- PERSONAL.- No n'hi ha.
SETÈ.- EXPEDIENTS SANCIONADORS.- No n'hi ha.
VUITÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.- No hi ha intervencions.
El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

La presidenta

Susana Irene Mora Humbert

