Edicte
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 27.07.2020,
relatiu a la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca amb motiu de la
crisi de la Covid-19 - línia 2 (Exp. 03140-2020-000001)
ANTECEDENTS
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1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 8 de juny de 2020 va
aprovar entre d'altres la convocatòria i les bases dels ajuts del CIM amb motiu de la
crisi derivada de la COVID-19 (BOIB núm. 105 de 9 de juny de 2020).
Aquests ajuts s’emmarquen en el que estableix el Marc Nacional Temporal relatiu a
les mesures d'ajuts a empreses i autònoms, declarat compatible amb el mercat
interior per la Comissió Europea el 2 d'abril de 2020 a través de la Decisió SA.56851
(2020/N).
2. L'objecte d'aquests ajuts és ajudar a impulsar el reinici o la continuïtat de l’activitat
econòmica de Menorca, a fi de poder mantenir el teixit productiu, social i associatiu
atorgant liquiditat a determinades empreses i entitats de l’illa, en forma de
subvencions directes, per tal de contribuir a facilitar el compliment de les seves
obligacions empresarials i el manteniment de l’activitat i els llocs de feina, i esmorteir
d’aquesta manera la reducció dràstica dels ingressos. Aquestes mesures de suport,
conferides a l’empara del regim establert en el Marc Nacional Temporal, únicament
es poden concedir a partir del 2 d’abril de 2020.
Les bases d'aquests ajuts preveuen que les sol·licituds es poden presentar a partir
del setè dia hàbil posterior a la publicació de la convocatòria d’ajuts en el BOIB i fins
al 30 de setembre de 2020, o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.
Les sol·licituds presentades abans del setè dia hàbil des de la publicació de la
convocatòria en el BOIB no es tindran en compte.
Els ajuts es concediran d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència,
igualtat, no discriminació i publicitat. Quant al sistema de selecció dels beneficiaris,
es tracta d’una convocatòria de concessió directa i s’atorgaran tots els ajuts
sol·licitats que compleixin els requisits de la convocatòria, encara que no hagi acabat
el termini per a la presentació de les sol·licituds, per rigorós ordre de registre
d'entrada, amb els límits fixats en la convocatòria i en les presents bases i fins que hi
hagi crèdit disponible.
Si s'esgota el crèdit destinat a la convocatòria abans que acabi el termini de
presentació, se suspendrà la concessió de noves ajudes per resolució publicada en
el BOIB.

En cas que el sol·licitant no presenti tota la documentació requerida en les bases i se
li hagi de fer un requeriment, l'ordre de registre d'entrada que es tindrà en compte
serà el del darrer registre que es presenti al Consell Insular de Menorca per tal de
completar l'expedient.

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-245DAADE-8E29-44CB-9492-8F8135A562AC 14/08/2020 13:16:54 Pag.:2/7
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

La finalitat dels ajuts és la conservació del teixit productiu i associatiu de Menorca
per ajudar a una millor reactivació d’aquest sector per poder tornar a l’etapa que hi
havia abans de la pandèmia. Per aquest motiu, el Consell Insular de Menorca, en
l'exercici de les seves competències i d'acord amb els objectius fixats en el Pla
Estratègic de Subvencions de l'any de la convocatòria, vol donar suport a l’activitat
econòmica de Menorca que, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14
de març, ha vist la seva activitat paralitzada o reduïda.
3. En el marc d'aquests ajuts s'estableixen 4 línies d’ajuts directes. Una d'aquestes
línies d'ajuts és la línia 2, Sector industrial i artesanal, que estableix un ajut directe
temporal per pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19 per als fabricants,
productors i artesans de Menorca, per ajudar a atendre les despeses corrents de les
empreses (promoció, digitalització, despeses de plans de seguretat, material de
seguretat sanitària, despeses de personal, lloguers entre altres) davant la falta de
liquiditat o pel fet que els resultats econòmics es vegin afectats com a conseqüència
de l'estat d'alarma decretat a causa de la COVID-19.
Així mateix, aquesta línia també preveu un ajut per a les associacions empresarials,
les agrupacions d'associacions empresarials i les confederacions d'associacions
empresarials d'àmbit insular de Menorca o similars.
4. L’import màxim de l’ajut i el crèdit pressupostari de la línia 2 és:
Partida 5.43900.4790001 Ajuts sector productiu COVID-19
Quantia màxima: 400.000 euros
5. No es pot concedir l’ajuda a les empreses que ja estaven en crisi (a tenor del que
disposa l’article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de
juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb
el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOl 187 de
26/06/2014), el 31 de desembre de 2019 (d’acord amb el punt 12 de la Modificació
del Marc Temporal Comunitari de 4 d’abril de 2020).
6. Segons la base 8.2, l'import de l'ajut fix individual màxim de la línia 2 és de 6.000€
segons el nombre de treballadors amb què comptin:




Autònom o 1 treballador assalariat: 2.000 €
De 2 a 5 treballadors assalariats: 4.000 €
6 o més treballadors assalariats: 6.000 €

Les associacions o agrupacions empresarials tindran un ajut fix individual de 2.000 €
per associació.

La base 9 indica que l'ajut directe temporal és per pal·liar els efectes de la crisi
derivada de la COVID-19 a fi d’ajudar a atendre les despeses corrents de les
empreses i entitats de Menorca (promoció, digitalització, despeses de plans de
seguretat, material de seguretat sanitària, despeses de personal, lloguers, entre
altres) davant la falta de liquiditat o pel fet que els resultats econòmics s’hagin vist
afectats com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat a causa de la COVID-19.
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7. L'ajuda sol·licitada, per la seva naturalesa específica, està sotmesa a la
Comunicació de la Comissió Europea relativa al Marc Temporal de les mesures
d'ajuts estatals destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot
de COVID-19 de 23 de març de 2020, en concret a la secció 3.1.22 i per tant el
sol·licitant no pot rebre més de 800.000 € en un any. Per tal de poder realitzar
aquest comput, el sol·licitant ha de presentar una declaració responsable -annex IVrelativa al ajuts rebuts en el context del brot del COVID-19.
8. La instructora de la línia 2 dels ajuts del CIM amb motiu de la COVID-19, dia 20 de
juliol de 2020, va emetre l’informe de concessió i pagament a favor de 56 sol·licitants
per un import total de 210.000 € de la partida 5.43900.4790001 del Pressupost del
CIM per a l’any 2020. La dotació pressupostaria per a aquesta concessió és la
següent:
Dotació pressupostària inicial

Import proposat concessió i pagament

Crèdit disponible

400.000 €

210.000 €

190.000 €

Primera concessió

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori;
El Consell Executiu, amb el vot favorable dels set membres presents, adopta el
següent acord:
Primer.- Concedir i tramitar el pagament dels següents ajuts, per un total de
210.000€ de la partida 5.43900.4790001 del pressupost del CIM per a l’any 2020 a
56 sol·licitants de la línia 2 amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 (BOIB
núm. 105 de 9 de juny de 2020):
SOL·LICITANT

DNI

Registre
d’entrada

Data
registre

Expedien
t

Justificació

Núm.
treballadors

Concessió i
pagament

1

LORENZO
VILLALONGA LUIS

41496684S

GE/2020/011569

18/06/2020

000004

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

2

JAGLARZ IGA MARIA

X5574371E

GE/2020/011579

18/06/2020

000011

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

3

METALURGIA PONS
LIM, SL

B07550619

GE/2020/011583

18/06/2020

000012

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

4

ARCOS NAVALES
CRISTINA

43426285P

GE/2020/011589

18/06/2020

000014

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

5

EDITORIAL MENORCA
SA

A07006315

GE/2020/011594

18/06/2020

000019

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

ESTAMPADORA
MAHONESA SL

B07055460

GE/2020/011597

18/06/2020

000021

Presentada

7

METALDREAMS SLL.

B57635617

GE/2020/011598

18/06/2020

000022

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

A07458888

GE/2020/011606

18/06/2020

000025

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

A07941875

GE/2020/011607

18/06/2020

000026

Presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

B07645732

GE/2020/011613

18/06/2020

000030

Presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

F07016728

GE/2020/011614

18/06/2020

000031

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

B07857899

GE/2020/011618

18/06/2020

000029

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

41732034Y

GE/2020/011629

18/06/2020

000045

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

B57597684

GE/2020/011638

18/06/2020

000055

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

B57644411

GE/2020/011639

18/06/2020

000057

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

41739844L

GE/2020/011641

18/06/2020

000058

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

B07243603

GE/2020/011645

18/06/2020

000065

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

41738784V

GE/2020/011648

18/06/2020

000067

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

B07059397

GE/2020/011649

18/06/2020

000068

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

E16514416

GE/2020/011650

18/06/2020

000069

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

A07092216

GE/2020/011651

18/06/2020

000070

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

41735462F

GE/2020/011658

18/06/2020

000079

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

8

9

10

11

12
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6 o més
treballadors
assalariats

6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

GALVANOTECNICA
MENORQUINA, SA
PREFABRICATS I
SUBMINISTRAMENT
DE MATERIALS , SA
FUS BALEAR
DISSENY, SL
COOP INSULAR
GANADERA DE
MENORCA
BISUART FERRERIES,
SL LABORAL
BOSCH BOSCH
PEDRO
GALLETAS
ARTESANAS DE
MENORCA, SL
A&R WIRECUT
SOCIEDAD LIMITADA
LORENTE MARQUES
JUAN JOSE
ANGA, SL

PIRIS COLL
FRANCISCO
COMPACK, SL

EL DIAMANTE BC
GRUP, CB
TORRES CIUDADELA
SOCIEDAD ANONIMA
MESQUIDA BENEJAM
PEDRO

Pendent
presentar

Pendent
presentar

Pendent
presentar

6.000,00 €

23

PEREZ BELDA, SL

B07469117

GE/2020/011667

18/06/2020

000085

24

MOBLES BOSCO
BARBER SOCIEDAD
LIMITADA

B57103889

GE/2020/011669

18/06/2020

000087

25

M & M LACTEOS SL

B07801343

GE/2020/011670

18/06/2020

000108

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

B57565590

GE/2020/011674

18/06/2020

000090

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

26

TALTATROQ
SOCIEDAD LIMITADA

Pendent
presentar

ROMAN CAMPS, SL

B07861875

GE/2020/011676

18/06/2020

000091

Presentada

28

MIR FORNITURAS SL

B07125826

GE/2020/011691

18/06/2020

000098

Presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

29

PLASTIMODA SA

A07098916

GE/2020/011692

18/06/2020

000099

Presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

B07116841

GE/2020/011693

18/06/2020

000100

Presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

B16618183

GE/2020/011704

18/06/2020

000013

Presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

B07701691

GE/2020/011710

18/06/2020

000109

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

B57241671

GE/2020/011717

18/06/2020

000112

Presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

B57902512

GE/2020/011724

18/06/2020

000116

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

E57800724

GE/2020/011730

18/06/2020

000119

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

B57225773

GE/2020/011736

18/06/2020

000122

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

41510988J

GE/2020/011740

18/06/2020

000124

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

X2412621J

GE/2020/011748

18/06/2020

000127

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

B07927528

GE/2020/011750

18/06/2020

000129

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

41733740X

GE/2020/011760

18/06/2020

000138

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

41732394K

GE/2020/011761

18/06/2020

000145

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

B07028665

GE/2020/011766

18/06/2020

000141

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

B57956591

GE/2020/011770

18/06/2020

000148

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

B07632763

GE/2020/011784

18/06/2020

000157

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

B07751233

GE/2020/011792

18/06/2020

000162

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

B57910697

GE/2020/011794

19/06/2020

000197

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

B07694805

GE/2020/011795

18/06/2020

000163

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

30

31

32

33
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De 2 a 5
treballadors
assalariats

27

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

ELECTRONICA
MENORQUINA, SL
KOSMA MENORCA, SL

IMPRESOS DOMINGO
SL
VOLUM INVEST
SOCIEDAD LIMITADA
FERRERIA I
HERMATGES DE
PONENT SL
TROQUELATS SA
NAVETA CB
PASTISSERIA CAN
PONS SOCIEDAD
LIMITADA
GOMILA PELEGRI
GLORIA
CONTRERAS
VRANDECIC DAMARIS
JUBICA
BISUTERIA NURA
SOCIEDAD LIMITADA
SANSALONI PONS
MATIAS
CASASNOVAS
ANGLADA ASUNCION
TECNICAS
AUXILIARES
REUNIDAS, SL
RIPUNTS CIUTADELLA
SOCIEDAD LIMITADA
MEBOT, S.L.

SUPERMERCAT
TREBALUGER, SL
HERBERA BAKERY,
SL
TRIANGLE POSTALS
SL

Pendent
presentar

Pendent
presentar

Pendent
presentar

4.000,00 €

48
49

50

51

52

53
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54

55

56

EXPLOTACIONES
PONS MARIN
SOCIEDAD LIMITADA
MESQUIDA MASCARO
JAIME
VILLALONGA GOMILA
SOCIEDAD LIMITADA
VILA DELCLÒS
ANTONI
GREVE INVEST,
SOCIEDAD LIMITADA
CARDONA CAPELLA
GABRIEL
CALCATS FANER, SL

CARPINTERIA TOYO
SL
FERRAN GIMENEZ
MIREIA
IMPORT TOTAL
CONCESSIÓ I
PAGAMENT

B07797822

GE/2020/011798

18/06/2020

000165

Presentada

41736501B

GE/2020/011813

18/06/2020

000173

-

B57261919

GE/2020/011817

18/06/2020

000174

46114627H

GE/2020/011820

18/06/2020

000023

B07839814

GE/2020/011829

18/06/2020

41736226N

GE/2020/011845

B07597065

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

000180

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

18/06/2020

000198

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

GE/2020/011857

18/06/2020

000202

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

B07557341

GE/2020/011858

18/06/2020

000203

Presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

46137395Q

GE/2020/011861

18/06/2020

000204

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

Pendent
presentar

210.000,00 €

Aquests ajuts es regeixen per la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la
modificació del Marc Temporal de les mesures d'ajuts estatals destinades a donar
suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19 de 4 d’abril de 2020 i
pel Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuts a empreses i autònoms
consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals,
garanties de préstec i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a donar
suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19 de 27 de març de
2020, aprovat per la Comissió Europea per Decisió SA.56851 (2020/N).
Segon.- Informar els beneficiaris d'ajuts iguals o superiors a 4.000 € que no hagin
presentat la justificació juntament amb la sol·licitud -annex V i memòria (base 13.3)que tenen un termini d'un mes des de la data de publicació de la concessió de l'ajut
en el BOIB per justificar les despeses objecte de subvenció.
Tercer.- Recordar que les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes han de mantenir
l’activitat durant almenys un termini mínim de mig any comptador des de la
presentació de la sol·licitud i també han de mantenir durant aquest període el
nombre de treballadors. En cas contrari, se’ls podrà exigir la devolució total o parcial
de la subvenció abonada, més els interessos de demora, sens perjudici de la sanció
que pugui correspondre per alteració de la finalitat per a la qual es concedí la
subvenció.
Els treballadors autònoms que únicament estiguin donats d'alta durant la temporada
d'estiu i que, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, no ho estiguin en el

moment de presentar la sol·licitud, han d'estar d'alta durant un mínim de 2 mesos
abans de dia 31 de desembre de 2020. En cas contrari se’ls podrà exigir la devolució
total o parcial de la subvenció abonada, més els interessos de demora, sens
perjudici de la sanció que pugui correspondre per alteració de la finalitat per a la qual
es concedí la subvenció.
Quart.- Recordar als beneficiaris l'obligació de conservar els documents justificatius
de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que
puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control posterior per part de la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma.
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Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball del Govern de les Illes Balears, per tal que tengui els efectes oportuns.
Sisè.- Remetre a la BDNS aquest acord en compliment de l’art. 20.8 de la LGS i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1b
de l'LPACAP).
La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que
corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que
no esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini d'un mes a partir de
l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació, recurs d'alçada davant la
Comissió de Govern del Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol
altre recurs que considereu procedent en dret.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n’ha notificat la resolució quan
hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació
del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.
Mao, a la data de la firma electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, el secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
(Decret 427/2019, d'11 de juliol)
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