EDICTE
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data
26.10.2020, relatiu a la concessió d’ajuts a accions per millorar el
coneixement històric de Menorca any 2020 (EXP. 2112-2020-000001)
Ateses les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el
coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca i la
convocatòria corresponent a l’any 2020, aprovades pel Decret de Presidència
núm. 103 de 4 de maig de 2020 i publicades en el BOIB núm. 82 de 14 de
maig de 2020;
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Atès que en les bases i la convocatòria d’aquestes ajudes es diferencien fins a
5 línies de subvenció, els sol·licitants de les quals han de complir els requisits i
les condicions específiques i les comunes sobre les accions subvencionades;
Vist que la Comissió Avaluadora prevista en el punt 10 de les bases que
regeixen la convocatòria es va reunir els dies 2 de setembre i 8 d’octubre de
2020;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació,
Joventut i Esports;
El Consell Executiu, amb el vot favorable dels vuit membres presents, adopta
els acords següents:
Linia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric
Primer. Excloure d’aquesta convocatòria la sol·licitud del Bisbat de Menorca
d’acord amb el que estableix el punt 4.3 de les bases, segons el qual no poden
ser beneficiaris dels ajuts les entitats que tenguin subscrit un conveni amb el
Consell Insular de Menorca per dur a terme actuacions de restauració. El CIM
va signar, amb data 6 d’octubre de 2020, el Conveni per a la protecció,
restauració i conservació del patrimoni històric del qual és titular l’Església
catòlica, 2020-2022.
Segon. Concedir els ajuts de restauració de béns del patrimoni històric
corresponents a l’any 2020 a les sol·licituds següents:
BENEFICIARI: Ajuntament de Maó
PROJECTE: Sostre que representa Júpiter i Juno
PRESSUPOST: 17.831,77 €
TOTAL PUNTS OBTINGUTS: 78,50
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.000 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 5.000 € (50 %)
OBSERVACIONS: L’ajut es concedeix amb la condició que s’ha de presentar el
projecte d’execució al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports

del CIM per a l’emissió de l’autorització prèvia establerta en l’article 37 de la
Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears atesa la categoria de Bé
d’interès cultural del bé.
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BENEFICIARI: Fundació Líthica-Pedreres de S'Hostal
PROJECTE: Segona actuació a la Pedrera dels Cotxes – Bretxa i Mirador dels
jardins
PRESSUPOST: 10.000 €
TOTAL PUNTS OBTINGUTS: 78
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.500 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 3.750 € (50 %)
BENEFICIARI: Associació d’Amics de l’Arxiu i Biblioteca Històrics de l’IES Joan
Ramis i Ramis
PROJECTE: Tors humà L.T.J. Auzoux
PRESSUPOST: 2.855,60 €
TOTAL PUNTS OBTINGUTS: 68
QUANTITAT CONCEDIDA: 2.855,60 €
BENEFICIARI: Isla de las Sargantanas, SL
PROJECTE: Restauració torre de defensa de l’Illa de les Sargantanes, Fornells
PRESSUPOST: 51.541,07 €
TOTAL PUNTS OBTINGUTS: 65,5
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.000 €
OBSERVACIONS: L’ajut es concedeix amb la condició que s’ha de presentar el
projecte d’execució al Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
del CIM per a l’emissió de l’autorització prèvia establerta en l’article 37 de la
Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears atesa la categoria de bé
d’interès cultural del bé.
BENEFICIARI: Fundació de l’Hospital de l’Illa del Rei
PROJECTE: Restauració de les pilastres A6 i A8
PRESSUPOST: 12.646,77 €
TOTAL PUNTS OBTINGUTS: 58
QUANTITAT CONCEDIDA: 9.644,40 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 4.822,20 € (5 0%)
OBSERVACIONS: La Fundació Illa de l’Hospital i l’Associació Illa de l’Hospital
han obtingut la mateixa puntuació (58 punts). Vist que totes dues presenten
restauracions en el mateix immoble de l’illa del Rei, s’ha fet la consulta al
president de les entitats i s’ha acordat destinar l’ajut a la restauració de les
pilastres, prèvi desestiment de l'associació.
El total dels ajuts concedits en la línia 1 és de 40.000 €
Tercer. Denegar els ajuts a les sol·licituds següents per no haver obtingut una
puntuació prou alta abans d'esgotar-se el pressupost, segons preveuen les
bases i la convocatòria per a aquesta línia.

SOL·LICITANT: Associació Amics de l’Illa de l’Hospital
PROJECTE: Sala núm. 2 pis superior edifici principal
TOTAL PUNTS OBTINGUTS: 58
OBSERVACIONS: La Fundació Illa de l’Hospital i l’Associació Illa de l’Hospital
han obtingut la mateixa puntuació (58 punts). Vist que totes dues presenten
restauracions en el mateix immoble de l’illa del Rei, s’ha fet la consulta al
president de les entitats i s’ha acordat destinar l’ajut al projecte presentat per la
Fundació consistent en la restauració de les pilastres, prèvi desestiment de
l'associació.
SOL·LICITANT: Maria Gràcia Muñoz Salvà
PROJECTE: Restauració del molí de Sant Climent
TOTAL PUNTS OBTINGUTS: 29
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Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques
Primer. Aprovar l’acumulació dels romanents de les línies 4 i 5 (1.100 € i 8.000
€ respectivament) a la quantitat inicial de 105.000 €, per la qual cosa la línia 2
passa a disposar d’un pressupost total de 114.100 €.
Segon. Concedir els ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques a l’illa de Menorca corresponents a l’any 2020 que
seguidament es relacionen:
BENEFICIARI: Universitat d'Alacant
PROJECTE: Projecte Modular: intervenció arqueològica a Son Catlar (VI fase)
QUANTITAT CONCEDIDA: 10.434,82 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Amics del Museu de Menorca
PROJECTE: Projecte d'excavació i restauració del Torre d'en Galmés,
campanya 2020
QUANTITAT CONCEDIDA: 12.991,70 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Boston University in Spain.
PROJECTE: Intervenció arqueològica a Torre d’en Galmés, campanya 2020
QUANTITAT CONCEDIDA: 9.700 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Associació Arqueologia i Patrimoni
PROJECTE: Intervenció arqueològica al jaciment de Cornia Nou
QUANTITAT CONCEDIDA: 11.091,31 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Associació Arqueologia i Patrimoni
PROJECTE: Intervenció arqueològica al jaciment de Sant Agustí
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.981,59 €

CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Associació Sa Cudia Cremada Fieldschool
PROJECTE: Intervenció arqueològica de l'edifici absidal del jaciment
arqueològic de sa Pleta de sa Cudia Cremada (Maó)
QUANTITAT CONCEDIDA: 9.933,81 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
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BENEFICIARI: Associació d'Amics de Torralba
PROJECTE: Intervenció arqueològica a la zona exterior del recinte de taula de
Torralba d'en Salort
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.135,07 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Associació d'Amics des Museu d'Història de Manacor
PROJECTE: Intervenció i restauració as Coll de Cala Morell, 2020
QUANTITAT CONCEDIDA: 11.661,43 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Universitat Illes Balears
PROJECTE: Projecte arqueològic de sa Mitja Lluna (illa d'en Colom, Máo) 2020
QUANTITAT CONCEDIDA: 8.430,78 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Sociedad para la Recuperación e Investigación
PROJECTE: Intervención arqueológica y campo de trabajo en la zona central
del poblado talayótico de Torre d'en Galmés
QUANTITAT CONCEDIDA: 9.640,11 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Sanisera
PROJECTE: Prospección subacuàtica de la costa norte de Menorca
comprendida entre la bahía del puerto de Sanitja a Cala Tirant.
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.860,66 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
BENEFICIARI: Sanisera
PROJECTE: Programa de excavación de la campaña 2020 en el yacimiento
romano de Sanisera (es Mercadal)
QUANTITAT CONCEDIDA: 7.238,72 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 50 %
L’import total dels ajuts de la línia 2 és de 114.100 €
Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic
Primer. Concedir els ajuts següents per a la realització d'investigacions de
tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, historicoindustrial, antropològic

i etnològic, que contribueixin al millor coneixement del passat de l'illa de
Menorca i a la protecció del seu patrimoni històric, per a l'any 2020:
BENEFICIARIS: Xavier Jiménez González, Catalina Bosch Cardona, Joan
Josep Matas Pastor, Jordi González Vidal i Elisabeth Ripoll Gil
PROJECTE: Processos electorals, iniciatives polítiques i realitzacions dels
representants de Menorca a les institucions democràtiques (1977-2019)
PUNTUACIÓ: 93
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 € (1.000 € per cada un dels cinc beneficiaris)
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 2.500 € (50 %)
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BENEFICIARI: Pere Alzina Seguí
PROJECTE: Catalogació, identificació i elaboració d’una monografia sobre els
materials educatius històrics recollits en arxius publics i privats a l’illa de
Menorca
PUNTUACIÓ: 91
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €
BENEFICIARI: Joan Pons Alzina
PROJECTE: Catalogació dels ponts històrics de Menorca
PUNTUACIÓ: 84
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 1.750 € (35 %)
BENEFICIARI: Carlos de Salort Giménez
PROJECTE: Catalogació i sistematització del fons d’assumptes judicials i
penals de l’arxiu del Museu Històric Militar de Menorca (es Castell) relacionats
amb la penitenciaria de la Mola
PUNTUACIÓ: 83
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €
BENEFICIARI: Miquel López Gual de Torrella
PROJECTE: Inventari, catalogació i digitalització de l’arxiu privat d’Antoni Pons
Melià.
PUNTUACIÓ: 83
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 25 %
El total dels ajuts concedits en la línia 3 és de 25.000 €
Segon. Denegar els ajuts als sol·licitants relacionats a continuació per no haver
obtingut una puntuació prou alta abans d'esgotar-se el pressupost, segons
preveuen les bases i la convocatòria per a Aquesta línia.
SOL·LICITANT: Laura Triay Tudurí
PROJECTE: Cens dels arxius musicals de Menorca
PUNTUACIÓ: 81,5

SOL·LICITANT: Universitat de les Illes Balears
PROJECTE: Anàlisi de la Sèrie Curia Majoricarum de L‘Arxiu de la Corona
d’Aragó (1479-1621)
PUNTUACIÓ: 78
SOL·LICITANT: Borja Corral García
PROJECTE: Catalogació estudi dels materials arqueològics recuperats a la
excavació d’urgència d’Alcaidús d’en Carreres (Alaior, maig de 1996)
PUNTUACIÓ: 77
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SOL·LICITANT: Irene Riudavets González
PROJECTE: Revisió dels materials arqueològics recuperats durant
intervencions realitzades entre el anys 1976 i 1985 a Torralba d’en Salort
PUNTUACIÓ: 77
SOL·LICITANT: Jordi Hernández Gasch i Miriam Castrillo Villa
PROJECTE: Estudi dels materials d’importació de les cases 4 i 5 i espais
annexos del poblat de Trepucó
PUNTUACIÓ: 77
SOL·LICITANT: Andreu Florit Moll, Borja Corral García i Rafael Rafí Rovirosa
PROJECTE: Recreacio virtual de l’evolució del paisatge prehistoric de
Menorca. Eina de difusió de la candidatura de Menorca talaiotica
PUNTUACIÓ: 67,5
SOL·LICITANT: Fernando Contreras Rodrigo y Amalia Pérez Juez Gil
PROJECTE: Redacció del pla director de Sanitja
PUNTUACIÓ: 66
SOL·LICITANT: Marta Portillo Ramírez, Yolanda Llergo López, Antoni Ferrer
Rotger
PROJECTE: Les evidències microfòssils de la molta i el triturat d’aliments
vegetals durant la prehistòria de Menorca
PUNTUACIÓ: 59
SOL·LICITANT: Bartomeu Vallori Márquez
PROJECTE: Mago, arqueologia urbana, topografia antiga i urbanisme romà
PUNTUACIÓ: 54
SOL·LICITANT: Carlos Tornero Dacasa, Clara Vila Martínez i Sara Santaella
Janer
PROJECTE: Aproximació a la dieta de la població andalusina de Menorca
PUNTUACIÓ: 54
SOL·LICITANT: Neus Sintes Barceló
PROJECTE: La Mola, catalogació i sistematització dels expedients de reforma.
Segona fase
PUNTUACIÓ: 52

SOL·LICITANT: Luis Zotes Flores
PROJECTE: El paisaje arqueológico de Menorca. Secuenciación cronocultural
desde la arqueologia del paisaje. El area arqueológica de Cotaina
PUNTUACIÓ: 33
SOL·LICITANT: Gonzalo Calvo Pérez
PROJECTE: Autoria y significado pitagóricos de las taulas de Menorca
PUNTUACIÓ: 9
SOL·LICITANT: Laura Sintes Morillas
PROJECTE: Ubicación de lugares sagrados. Menorca. Estudio comparativo
entre santuarios de taula e iglesias y ermitas de Menorca
PUNTUACIÓ: 2
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Línia 4. Publicacions científiques
Primer. Excloure d’aquesta convocatòria les sol·licituds següents en no
justificar fefaentment el requisit establert en la clàusula 3, que té el tenor literal
següent: «2. Són objecte d'ajut l'elaboració d'articles per a revistes científiques
indexades al Science Citation Index, Social Citation Index, DICE o SCOPUS, ja
siguin en paper o en format digital, i l'elaboració de publicacions monogràfiques
o reculls d'articles editats o coeditats en paper per centres de recerca
reconeguts».
SOL·LICITANT: Gonzalo Calvo Pérez
PROJECTE: Autoria i significado de las taulas de Menorca: El epitafio de
Pitágoras
SOL·LICITANT: Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella
PROJECTE: Recull de les ponències exposades en les XVII Jornades de
Recerca Històrica de Menorca 2019 i nous treballs inèdits realitzats amb motiu
del bicentenari del naixement de Josep Maria Quadrado, completat amb el
catàleg de l’exposició commemorativa. Conforma el número 27 de Publicacions
des Born. Catàleg de l’exposició commemorativa: Josep Maria Quadrado
(1819-2019); La modernitat del Romanticisme, presentat pel Cercle Artístic de
Ciutadella
Segon. Concedir els ajuts per a publicacions científiques per a l'any 2020 que
seguidament es relacionen:
BENEFICIARI: Pau Sureda Torres
PROJECTE: Article "La produccion metarlúrgica menorquina durante el período
Naviforme (ca.1600-850 cal ANE). Aportaciones de los talleres de Son Mercer
de Baix (Ferreries) y Cala Blanca (Ciutadella)"
QUANTITAT CONCEDIDA: 1.500 €
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 750 € (50 %)

BENEFICIARI: Antoni Ferrer Rotger
PROJECTE: Article "Elementos iconográficos en Menorca durante el segundo
y primer milenios cal BC: aspectos sociales e ideológicos"
QUANTITAT CONCEDIDA: 1.500 €
BENEFICIARI: Institut Català de Paleontologia
PROJECTE: Article "Menorca abans dels dinosaures: estudi dels vertebrats
fòssils del Permià del jaciment de la cala del Pilar (Menorca, Illes Balears,
Mediterrània Occidental).A new palaeoequatorial middle–late Permian tetrapod
assemblage from Menorca (Balearic Islands, Western Mediterranean)"
QUANTITAT CONCEDIDA: 1.500 €
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BENEFICIARI: Marcus Van Strydonck
PROJECTE: Monografia. 45 años de investigación fisico-química sobre los
enterramientos en cal de Menorca y Mallorca 1975-2020
QUANTITAT CONCEDIDA: 2.800 €
BENEFICIARI: Amalia Pérez-Juez Gil
PROJECTE: Article "El hábitat andalusí en yacimientos talayóticos: espacios
domésticos de los siglos XII y XIII en dos ejemplos: Torre d’en Galmés,
Menorca y Almallutx, Mallorca"
QUANTITAT CONCEDIDA: 1.500 €
BENEFICIARI: Antoni Puig Palerm
PROJECTE: Monografia Muralles de la Segona Edat del Ferro a les Illes
Balears
QUANTITAT CONCEDIDA: 5.100 €
El total dels ajuts concedits en la línia 4 és de 13.900 €
Línia 5. Organització i realització de jornades o seminaris
Primer. Excloure la sol·licitud de S’Ull de Sol per la realització d’un vídeo sobre
Sa Vinya d’en Pere en no tractar-se de patrimoni històric sinó d’una obra
artística individual i contemporània.
Segon. Concedir els ajuts per a l'organització i realització de jornades o
seminaris per a l'any 2020 que seguidament es relacionen:
BENEFICIARI: Fòrum 3r Mil·lenni. Centre d’Estudis Locals d’Alaior
PROJECTE: XVI Jornades d’Història Local i Patrimoni
PUNTUACIÓ: 75
QUANTITAT CONCEDIDA: 2.000 €
BENEFICIARI: Miquel López Gual
PROJECTE: Jornades sobre patrimoni i memòria de la guerra i la postguerra a
Menorca. Cicle d’activitats: conferències, taules rodones i visites guiades
PUNTUACIÓ: 70,60

QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000
CONCESSIÓ DE BESTRETA: 2.500 € (50 %)
El total dels ajuts concedits en la línia 5 és de 7.000 €
Tercer. Denegar la sol·licitud d’ajut de Gonzalo Calvo Pérez per a
l’Organització i realització de visites guiades, simposi i congrés sobre les taules
de Menorca i la seva autoria i significat pitagòrics, atès que la seva puntuació
(22,30) no arriba al mínim de 50 punts requerits en la base 7 de la
convocatòria.
El total dels ajuts concedits entre totes les línies d’aquesta convocatòria és de
200.000 €.

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-1E4EC2FE-06A8-47EB-8473-36D2154AEF21 10/11/2020 11:09:09 Pag.:9/10
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Condicions dels beneficiaris
Totes les ajudes atorgades de les diferents línies queden subjectes a les
condicions i els requisits següents:
Primer. El termini màxim per realitzar l'activitat subvencionada serà d'un any a
comptar des de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (excepte els ajuts per l'organització i realització de
jornades o seminaris, l’activitat s’ha de realitzar dins la primera anualitat de la
convocatòria) tret que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el
beneficiari ha d'al·legar per escrit. A la vista de l'anterior el CIM podrà ampliar
el termini de realització de l'activitat i de la seva justificació per un període de
sis mesos, improrrogables, a comptar a partir del dia que es notifiqui l'acord
d'ampliació.
Segon. L’import dels ajuts s’aplicarà de la manera següent: un 50% al capítol 7
del programa de Patrimoni Històric del pressupost de 2020 i el restant 50 % a
una partida del capítol 7 del programa de Patrimoni Històric del pressupost de
l’any 2021 (excepte els ajuts per l'organització i realització de jornades o
seminaris, que aniran a càrec del pressupost de 2020).
Tercer. S'exonera de presentar garantia les entitats que han rebut bestretes
superiors a 3.000 €, atès l'interès social i patrimonial dels projectes per als
quals s'ha concedit l'ajut i en tractar-se d'associacions sense afany de lucre
que no tenen disponibilitat de tresoreria, o bé d’administracions o universitats
públiques.
Quart. En cas que la subvenció concedida sigui substancialment inferior a
l’import sol·licitat, o si no es disposa de finançament per realitzar el projecte
presentat, es concedeixen quinze dies hàbils d’ençà que el beneficiari hagi
rebut la notificació de la concessió per acceptar o renunciar a l’ajut concedit. Si
no es comunica la renúncia en aquest termini, s’entendrà acceptat tàcitament
l’import de la subvenció i s’haurà de justificar la totalitat del pressupost de
l’activitat que es va presentar a la convocatòria, i no només l’import de l’ajut

concedit.
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Cinquè. Si la despesa justificada excedeix de l’import del pressupost sol·licitat,
la possible desviació pressupostària anirà a càrrec del beneficiari de l'ajut. Si,
per contra, la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i
subvencionat, es reduirà de forma proporcional la subvenció concedida.
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)
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