EDICTE
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 2.11.2020,
relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts per al foment de les Races
Autòctones de Menorca (Exp. 3401-2020-000001)
Antecedents
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1. Les associacions de ramaders de races autòctones acompleixen una important
funció de preservació i compten amb una informació genètica única indispensable
per al manteniment de la raça.
2. La reserva genètica que constitueixen les races autòctones de Menorca ha de ser
protegida, no tan sols pel seu valor intrínsec i d’adaptació al medi, sinó també pel
bagatge que comporten pel fet de formar part de la cultura de Menorca i per la seva
presència a diferents indrets fora del nostre territori.
3. El Consell Executiu, en la sessió de dia 9 de desembre de 2019, va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) del CIM per a l'any
2020 (BOIB núm. 2 de 4 de gener de 2020). El PES estableix la previsió de l'activitat
subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc
normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció
incloses en aquest PES és l'ajut a les associacions de ramaders de races
autòctones de Menorca.
4. Amb aquesta línia es pretén donar suport als projectes que duguin a terme les
associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar el
cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora
genètica, per obtenir productes primaris de qualitat i, també, les despeses derivades
de les tasques que realitzen les associacions per promocionar aquests productes.
5. L’article 70.12 de la Llei orgànica 1/2007, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, determina les competències pròpies dels consells insulars, entre les
quals es troben l’agricultura, la ramaderia i la pesca.
6. L’article 73 de l’esmentada llei diu que correspon als consells insulars, en les
matèries que l'Estatut els atribueix com a pròpies, l’exercici de l’activitat de foment.
7. El pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2020 preveu un ajut per
a les associacions de defensa de les races autòctones de Menorca.
8. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter
ordinari de dia 20 de maig de 2019, va aprovar les bases de l'ajut del CIM pel foment
de les races autòctones de Menorca. Aquestes bases es varen publicar en el BOIB
núm. 82 de 20 de juny de 2019. La normativa específica que regula aquestes bases
no ha canviat, per la qual cosa la convocatòria d'aquest any es regirà per les bases
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aprovades l'any 2019 amb les modificacions que es proposen en aquesta proposta.
Per tot l’exposat, de conformitat amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular
de Menorca en matèria de subvencions i en el marc del que estableixen les Bases
d’execució del pressupost d’aquesta administració;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori;
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El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords
següents:
Primer. Aprovar la convocatòria per al foment de les races autòctones de Menorca,
corresponent al període comprès entre dia 1 de gener de 2019 i dia 31 d’octubre de
2020, que es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu del CIM en la
sessió de caràcter ordinari de dia 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 82 de 20 de juny
de 2019) amb les modificacions següents:
1. A la base 1 i la base 4.1, on diu:
- "des de dia 1 de desembre de l’any 2017 fins a dia 31 de desembre de l’any
2018"
es modifica per:
- "des de dia 1 de gener de l’any 2019 fins al 31 d’octubre de l’any 2020".
2. A la base 1, la base 5.2, la base 6.3 d i l’annex V, on diu:
- "2017, 2018 i 2019"
es modifica per:
- "2018, 2019 i 2020"
3. Se substitueix la composició de la Comissió Avaluadora definida en la base
11.3 per la proposada en l’apartat d) d’aquest acord.
a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes concedides
s'atendran amb càrrec a les partides pressupostàries i pels imports màxims que
s’indiquen més avall:
Partida

Quantia màxima

5.41240.4890000 Foment races autòctones de Menorca

20.000€

L’import màxim a què es destina la convocatòria únicament podrà ampliar-se, sens
necessitat de nova publicació, en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per
contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria que s’hagin concretat
posteriorment a la seva aprovació.
b) El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals comptats a partir de
l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB).
c) La instructora d’aquest expedient és Gemma Sintes Coll, veterinària del Consell
Insular de Menorca.
d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:
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- President: el conseller executiu del departament d’Economia i Territori,
- Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament
Vocals:
- La directora insular d’Economia
- Gemma Sintes Coll, veterinaria del CIM
- Miguel Lopesino Chacón, tècnic agrícola del CIM
- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del CIM
Segon. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la
present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
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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
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
09/11/2020 13:27:29
Firma
Maó
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