Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 31.8.2020, relatiu a la
concessió i pagament dels ajuts del Consell Insular de Menorca amb motiu de la crisi de la
Covid-19 – línia 4 (exp. 03140-2020-000001)
Antecedents
1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de 8 de juny de 2020, va
aprovar entre 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).
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Aquests ajuts amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 s’emmarquen en el que estableix el
Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuts a empreses i autònoms i 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, amortitzant d’aquesta manera la reducció dràstica dels ingressos. Aquestes
mesures de suport, conferides a l’empara del règim establert en el Marc Nacional Temporal,
únicament es poden concedir a partir del 2 d’abril de 2020.
Les bases d'aquest 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, dia 18 de juny de 2020, 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 s'han tingut en compte.
Els ajuts es concedeixen 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’atorguen 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.
Les bases també preveuen que 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 hagués presentat tota la documentació requerida en les bases i se li
hagi de fer un requeriment, l'ordre de registre d'entrada que s'ha tingut en compte és el del darrer
registre que hagi presentat al Consell Insular de Menorca per tal de completar l'expedient.
3. 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 i social de Menorca que, com a
conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, ha vist la seva activitat paralitzada o
reduïda.

4. En el marc d'aquests ajuts s'estableixen 4 línies d’ajuts directes. La base 11.4 diu que la
instrucció correspon als funcionaris del Consell Insular de Menorca que es determinin a la
convocatòria i segons indica la convocatòria, al tècnic que subscriu l'informe en què es basa la
present proposta de resolució li correspon la instrucció de la línia 4, Tercer Sector.
Aquesta línia té com a objecte donar suport a les entitats culturals, esportives, juvenils,
d'acompanyament, d'acció comunitària, ambiental, animalista, de cooperació i d'economia social
que, a causa de la crisi COVID-19 han hagut d'interrompre la seva activitat però han hagut de
suportar les despeses corrents i estructurals de l'entitat, així com atendre els compromisos
econòmics amb tercers.
El mecanisme principal és impulsar l'activitat cultural, educativa, juvenil, esportiva,
d'acompanyament, d'acció comunitària, ambiental, animalista, de cooperació I d'economia social
quan es pugui restablir una activitat igual o semblant a la que existia abans de la crisi de la
COVID19.
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5. L’import màxim de l’ajut i el crèdit pressupostari de la línia 4 són els següents:
Partida 2-92900-4800000 Ajuts tercer sector COVID-19 .
Crèdit pressupostari: 200.000,00 euros
Quantia màxima per beneficiari: 1.500,00€
6. Els beneficiaris de la línia 4 poden ser entitats culturals, esportives, juvenils,
d'acompanyament, d'acció comunitària, ambiental, animalista, de cooperació i d'economia social
sense ànim de lucre amb una antiguitat mínima d'un any i legalment constituïdes.
7. Les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes han de mantenir l’activitat durant almenys un
termini mínim de mig any a comptar 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
8. No es pot concedir l’ajuda:
a) A les entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 10 del a
Decret legislatiu 2 /2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
subvencions, i en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex
II).
b) Les entitats que, en el moment que l'òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de
la convocatòria, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i de les obligacions tributàries amb
el Consell Insular de Menorca.
c) Les entitats que hagin rebut aquest any ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de
pressuposts públics, segons el Marc Temporal Nacional, per un import superior a 100.000€,
120.000€ o 800.000€ (segons els sigui d'aplicació la base 5.3 a, 5.4 a o 5.4 b respectivament).
d) Les entitats que ja estaven en crisis (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).

9. 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 del COVID-19 de 23 de març de 2020.
L’ajut rebut d’altres administracions és una declaració del beneficiari que des d’aquesta
administració no es pot comprovar. Es traslladarà l’acord de concessió d’aquests ajuts al Govern
de les Illes Balears per tal que consti en el seu registre l'ajut concedit per el Consell Insular de
Menorca.
10. Segons la base 8.2, l'import de l'ajut fix individual màxim de la línia 4 és de 1.5000,00 € per
entitat del tercer sector.
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11. En data 24/8/2020 l’instructor de la Línia 4 ha emès un informe de concessió per un import
total de 20.000 euros, per la qual cosa el crèdit pressupostari per a les concessions següents és
de 180.000 €.
Dotació pressupostària inicial

Import concessió

Crèdit disponible

200.000,00€

20.000,00 €

180.000,00 €

Primera concessió

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i
Esports;
El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:
Primer.- Concedir i tramitar el pagament dels ajuts següents, per un total de 20.000,0 0€ de la
partida 2-92900-4800000 del pressupost del CIM per a l’any 2020 als sol·licitants que s’indiquen
dels ajuts de la línia 4 del CIM amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 (BOIB núm. 105 de
9 de juny de 2020), tenint en compte que s’han hagut d'ajustar sol·licituds d’algunes entitats ja
que l’import sol·licitat no s’adaptava al dret que s’especificava en la base a la base 8 d'acord amb
el nombre de treballadors declarats per l’entitat:

Sol·licitant

NIF

Data registre
d’entrada

Núm. registre
d’entrada

Determinació
import subvenció

Proposta de
concesió

BS MENORCA RÍTMICA

G57717282

23/06/20

GE/011585/2020

1.000,00 €

1.000,00 €

CLUB TENIS MAHÓN

G07154297

23/06/20

GE/011601/2020

1.500,00 €

1.500,00 €

ASSOCIACIÓ PER A
L’ENSENYAMENT DE LES
ARTS A MENORCA

G07977044

23/06/20

GE/011628/2020

1.500,00 €

1.500,00 €

FUNDACIÓ LÍTHICA –
PEDRERES DE S’HOSTAL

G57741324

25/06/20

GE/011656/2020

1.500,00 €

1.500,00 €

CLUB HÍPIC HARAS DEL
MAR

G16516395

25/06/20

GE/011666/2020

500,00 €

500,00 €

CLUB TENNIS OAR

G07129687

25/06/20

GE/011683/2020

1.500,00 €

1.500,00 €

UNIÓ DE PAGESOS DE
MENORCA

G07277171

25/06/20

GE/011712/2020

1.000,00 €

1.000,00 €
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GRUP BALEAR
D’ORNITOLOGIA I
DEFENSA DE LA NATURA

G07089600

25/06/20

GE/011859/2020

1.500,00 €

1.500,00 €

AGRUPACIÓ MUSICAL DE
CIUTADELLA

G07269640

25/06/20

GE/011878/2020

500,00 €

500,00 €

PENYA CICLISTA
CIUTADELLA

G07615628

25/06/20

GE/012058/2020

1.000,00 €

1.000,00 €

CERCLE ARTÍSTIC
CIUTADELLA

G07048440

25/06/20

GE/0112163/2020

1.000,00 €

1.000,00 €

SOCIETAT HISTÒRICO
ARQUEOLÒGICA MARTÍ I
BELLA

G07902398

26/06/20

GE/012192/2020

500,00 €

500,00 €

CLUB BÁDMINTON MAHÓN

G57395089

26/06/20

GE/012332/2020

500,00 €

500,00 €

PROTECTORA D’ANIMALS
DE MAÓ

G57659922

26/06/20

GE/012336/2020

500,00 €

500,00 €

CLUB BÀSQUET
FERRERIES

G57161085

26/06/20

GE/012487/2020

1.500,00 €

1.500,00 €

AMICS DE LA MAR DE
MENORCA

G07635592

25/06/20

GE/012611/2020

500,00 €

500,00 €

CLUB NÁUTICO DE
VILLACARLOS

G07051964

26/06/20

GE/012717/2020

500,00 €

500,00 €

UD SAMI CIUTADELLA

G07432255

23/07/20

GE/015485/2020

1.000,00 €

1.000,00 €

DOSA C.F

G07706559

29/07/20

GE/016360/2020

500,00 €

500,00 €

CLUB DEPORTIVO
MENORCA

G07043227

31/07/20

GE/016468/2020

1.000,00 €

1.000,00 €

NO SOM TRES

G16610818

03/08/20

GE/016527/2020

500,00 €

500,00 €

CASINO 17 DE GENER

G07051923

03/08/20

GE/016754/2020

500,00 €

500,00 €

20.000€

20.000€

TOTAL CONCEDIT

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 per el 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)
Modificacions en la quantia d’ajuts sol·licitats:
- BS Menorca Rítmica: l’ajut sol·licitat era de 2.000 €, però l’ajut adjudicat que li correspon
segons el que estipulen les bases pel nombre de treballadors és de 1.000 euros.
- Club Hípic Haras del Mar: l’ajut sol·licitat era de 1.500 €, però l’ajut adjudicat que li correspon
segons el que estipulen les bases pel nombre de treballadors és de 500 euros.
- Penya Ciclista Ciutadella: l’ajut sol·licitat era de 1.500 €, però l’ajut adjudicat que li correspon
segons el que estipulen les bases pel nombre de treballadors és de 1.000 euros.

- Club Nàutic Villacarlos: l’ajut sol·licitat era de 1.500 €, però l’ajut adjudicat que
segons el que estipulen les bases pel nombre de treballadors és de 500 euros.
- Club Bàsquet Ponent: l’ajut sol·licitat era de 1.228,84 €, però l’ajut adjudicat que
segons el que estipulen les bases pel nombre de treballadors és de 100 euros.
- Club Cavallers de Maó: l’ajut sol·licitat era de 3.000 €, però l’ajut adjudicat que
segons el que estipulen les bases pel nombre de treballadors és de 500 euros.
- Club Deportivo Menorca: l’ajut sol·licitat era de 8.000 €, però l’ajut adjudicat que
segons el que estipulen les bases pel nombre de treballadors és de 1.000 euros.

li correspon
li correspon
li correspon
li correspon

Segon.- Denegar el pagament d’ajuts a les entitats que apareixen en el quadre següent per no
complir el requisit de la base 6 de la convocatòria per a la línia 4, ja que no són entitats sense
ànim de lucre.

NIF

Data registre
d’entrada

Núm. registre
d’entrada

OLMEDO LOPEZ, TONY

41501963G

23/06/20

GE/011625/2020

NURARQ, SC

J57966476

25/06/20

GE/011762/2020

BOSCH CAMPS, ANTONIO

41502194M

25/06/20

GE/011779/2020

STUDI SALUT I MOVIMENT,
SL

B57894494

26/06/20

GE/012258/2020

MILOS POWER SOCIDAD
LIMITADA

B57847741

26/06/20

GE/012264/2020

ZAMORA CANTERO,
FRANCISCO JESÚS

53687347B

26/06/20

GE/012310/2020

CUK CUK, SC

J57859860

26/06/20

GE/012695/2020

JORGE SINTES VALLS

41504734Q

26/06/20

GE/012719/2020

DRACMA SERVEIS
INTEGRALS, SL

B16665995

02/07/20

GE/013225/2020

CRISTINA ARABE LUDEÑA

41614070D

06/07/20

GE/013785/2020

TRIAY I CRESPÍ SOCIEDAD
LIMITADA

B16504102

08/07/20

GE/014164/2020
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Sol·licitant

Tercer.- Les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes han de mantenir l’activitat durant almenys
un termini mínim de mig any a comptar 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.
Quart.- Recordar als beneficiaris l'obligació de conservar els documents justificatius de l'aplicació
dels fons rebuts, fins i tot 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.

Cinquè.- Remetre a la BDNS aquests acords en compliment de l’art. 20.8 de l'LGS i publicar-los
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1 b de l'LPACAP).
Interposició de recursos
Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs
d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que
s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, 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
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Maó, a la data de la firma electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, la secretària
Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Rosa Salord Oleo
10/09/2020 7:54:11
Firma
Maó

