EDICTE
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data
26.10.2020, relatiu a la tercera concessió i pagament de la convocatòria
d’ajuts del CIM per la crisi de la Covid 19 (L2) (Exp. 03140-2020-000001)
Antecedents
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1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de dia 8 de
juny de 2020, va aprovar 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 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 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.
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La finalitat dels ajuts és la conservació del teixit productiu i associatiu de
Menorca, que ajudarà 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, aquesta línia
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 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).
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.
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 del 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, els sol·licitants havien de presentar una declaració de
responsable (annex IV) relativa als ajuts rebuts en el context del brot de
COVID-19.
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8. El Consell Executiu, en la sessió de 27 de juliol de 2020, va aprovar la
primera concessió dels ajuts per un import de 210.000 € (BOIB núm. 145 de 22
d’agost de 2020).
Així mateix, en la sessió de 28 de setembre de 2020, va aprovar la segona
concessió dels ajuts per un import de 76.000 € (pendent publicació en el
BOIB).
9. La instructora de la línia 2 dels ajuts del CIM amb motiu de la COVID-19, dia
19 d’octubre de 2020 ha emès el tercer informe de concessió i pagament per
un import total de 110.000 € de la partida 5.43900.4790001 del pressupost del
CIM per a l’any 2020. La dotació pressupostària per a la següent concessió és
la següent:
Dotació
pressupostària
inicial
Primera
concessió
(CEX 27-7-2020)
Segona
concessió
(CEX 28-9-2020)
Tercera
concessió

400.000€

Nombre expedients

Import proposat concessió i
pagament

Crèdit disponible

56

210.000 €

190.000 €

25
(total tramitat 81)

76.000€
(total concedit i pagat 286.000
€)

114.000 €

30
(total tramitat 111)

110.000€
(Total concedit i pagat 396.000
€)

4.000 €

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori;
El Consell Executiu, amb el vot favorable dels vuit membres presents, adopta
els acords següents:
Primer. Concedir i tramitar el pagament dels ajuts següents, per un total de
110.000 € de la partida 5.43900.4790001 del pressupost del CIM per a l’any
2020, a 30 sol·licitants de la línia 2 amb motiu de la crisi derivada de la COVID19 (BOIB núm. 105 de 9 de juny de 2020):
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SOL·LICITANT

Registre d’entrada

Data
registre

Exp.

Justificació Nre. treballadors

Concessió i
pagament

1 PONS FERNÁNDEZ
ANTONIO MIGUEL

GE2020012713

25/06/2020 000407 presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

2 FUSTERIA ES GROP, SL

GE2020012842

26/06/2020 000419 presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

3 GIMÉNEZ PONS, JOSÉ
ÁNGEL

GE2020012919

29/06/2020 000421

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

4 DENIX, SA

GE2020013079

29/06/2020 000442 presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

5 GARRIGA ARNAU, EMMA

GE2020013150

30/06/2020 000443

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

6 BRU & TIZZO, SL

GE2020013166

30/06/2020 000444

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

7 MAROT SALSAS, ANA

GE2020013293

01/07/2020 000445

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

8 XAROLINA GRUP PELL,
SL

GE2020013305

01/07/2020 000446 presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

9 INDUSTRIA CARNICA
CAN LAO, SL

GE2020013354

01/07/2020 000449 presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

10 AVIME FERRERIES, SL

GE2020013380

01/07/2020 000450

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

11 ANGLADA
MANUFACTURAS DE LA
MADERA, SL

GE2020013485

02/07/2020 000456 Presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

12 GORNEÉS BARRAGUÉ,
JOSÉ MARÍA

GE2020013823

03/07/2020 000467

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

13 AVARCA PONS, SC

GE2020014204

08/07/2020 000475 presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

14 ESTUDIO
TECNOGRAFICO, SL

GE2020014267

08/07/2020 000478 presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

15 MARCOS MOLL
ANGLADA, SA

GE2020014430

09/07/2020 000486 presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

16 BAGUR BAGUR, MARIA
MAGDALENA

GE2020014561

10/07/2020 000024

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

17 DEYÀ MOLINA, MARIA
NURIA

GE2020014580

10/07/2020 000020

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

18 TALTAVULL TORRES,
MIGUEL ÁNGEL

GE2020014642

10/07/2020 000118

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

19 DALRIT, SL

GE2020014961

14/07/2020 000490 pendent de
presentar

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

20 PÉREZ CAPÓ, MIGUEL
ÁNGEL

GE2020015241

16/07/2020 000497

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

21 CALZADOS RIA, SL

GE2020015318

16/07/2020 000499 presentada

6 o més

6.000,00 €

-

-

-

-
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treballadors
assalariats
22 HELADERÍA CAFETERÍA
LAS MORERAS, SL

GE2020015447

17/07/2020 000503

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

23 TORRES SEGUÍ, JUAN

GE2020015856

22/07/2020 000018

-

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

24 NOUART MENORCA, SL

GE2020015886

22/07/2020 000128 presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

25 ELECTROTECNIA
BALEAR, SL

GE2020016274

27/07/2020 000518

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

26 DIRECTE, CB

GE2020016895

03/08/2020 000526 presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

27 CARRERAS PONS,
CAROLINA

GE2020016909

03/08/2020 000366

Autònom o 1
treballador
assalariat

2.000,00 €

28 PASTISSERIA C AN
SINTES, CB

GE2020017155

05/08/2020 000529 presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

29 MIGUEL PONS JUSTO, SA

GE2020017202

05/08/2020 000527 presentada

6 o més
treballadors
assalariats

6.000,00 €

30 ORFILA FLORIT,
SEBASTIÁN

GE2020017226

05/08/2020 000221 presentada

De 2 a 5
treballadors
assalariats

4.000,00 €

IMPORT CONCESSIÓ

-

-

110.000,00 €

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 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)
Segon. Informar als 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 del dia que es publiqui 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 el 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 els 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 els pugui correspondre
per alteració de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció.
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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. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme
i Treball del Govern de les Illes Balears per tal que tengui els efectes que
corresponguin.
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.
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
Per delegació de la presidenta,
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Octavi Pons Castejón
06/11/2020 14:58:06
Firma
Maó

