Edicte
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data
14.12.2020, relatiu a la resolució dels ajuts a ADV 2020 (Exp. 3201-2020000001)
Antecedents
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1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de dia 9 de
novembre de 2020, va aprovar la convocatòria d’ajuts del CIM per a les
agrupacions de defensa vegetal de Menorca per a l’any 2020 (BOIB núm. 197
de 19 de novembre de 2020), que es regeix per les bases reguladores
aprovades l’any 2018 (BOIB núm. 75 de 19 de juny de 2018).
2. En el termini de presentació de sol·licituds, que era de 10 dies naturals
comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el
BOIB, s’han presentat dues sol·licituds:
- ADV FRUTA MENORCA NIF G07609183
- ADV HORTIGRUP NIF G07522188
Les sol·licituds presentades s’acompanyen de la justificació establerta en la
base 15 i que fixava que el termini per a justificar els ajuts finalitzava dia 30 de
novembre de 2020.
3. El Consell Insular de Menorca va aprovar una convocatòria de les mateixes
característiques l'any 2019. Els dos sol·licitants de la convocatòria de l'any
2020 varen obtenir un ajut de la convocatòria de l'any 2019 i el van justificar en
la seva totalitat.
4. L’import màxim de l’ajut i el crèdit pressupostari és:
Partida 5.41200.4890002 Suport a les produccions vegetals
Quantia màxima: 50.000 euros
L’objecte d’aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions que
duguin a terme, entre l’1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i el
30 de novembre de l'any de la convocatòria, les agrupacions de defensa
vegetal de Menorca constituïdes d'acord amb el Decret 52/2013, de 29 de
novembre, que regula les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes
Balears i crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes
Balears.
5. Aquesta convocatòria té per finalitat la prevenció i la lluita contra els agents
nocius dels vegetals mitjançant la utilització racional de tècniques d’aplicació,
productes i mitjans fitosanitaris.
6. La base 4 d'aquesta convocatòria fixa les activitats subvencionables:
a) Els sous i les quotes patronals de la Seguretat Social corresponents al
personal tècnic contractat per l’ADV.
b) Contractes d’arrendament de serveis de direcció tècnica o d'assistència
tècnica de l’ADV.
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c) Les despeses dels tècnics de l’ADV per assistir a cursos o seminaris relatius
a l’activitat de l’ADV.
d) Les despeses generades pels desplaçaments dels tècnics a les explotacions
sòcies de l’ADV.
e) L’assistència a fires per part del personal tècnic i dels socis de l’ADV.
f) El cost de la compra de material per a la prevenció de plagues i la lluita
biològica contra plagues.
g) Compra de contenidors per a la recollida selectiva a la finca d’envasos de
fitosanitaris.
h) Material de laboratori.
i) Despeses de gestió ordinària de l'ADV: despeses de missatgeria, material
d'oficina, despeses de transport de material, despeses de gestoria.
j) Promoció de l’ADV i els seus productes.
7. Les despeses subvencionables venen fixades en la base 8 i l’import màxim
que poden rebre cada una de les activitats subvencionables es regeix per la
base 9 i són els següents:
- Apartats a i b: el 60 % del cost total fins a un màxim de 15.000 €.
- Apartats del c al j: conjuntament fins un màxim de 15.000 €, amb les
condicions següents:
a. Les actuacions seran subvencionables amb un màxim del 75 %.
b. Per les despeses generades pels desplaçaments del tècnic a les
explotacions sòcies de l’ADV, fins a un màxim de 800 € (apartat d).
L'ajut total màxim que podrà rebre cada agrupació s'estableix en 25.000 €.
8. La base 10 fixa els criteris que es tindran en compte per a la concessió dels
ajuts.
Vist que els sol·licitants presenten la justificació dels ajuts juntament amb la
seva sol·licitud, vist l’informe de concessió i justificació del pagament emès per
la instructora d’aquesta convocatòria dia 3 de desembre de 2020, i vista la
proposta de la Comissió Avaluadora dels ajuts que es va reunir el mateix dia 3
de desembre de 2020;
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori;
El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords
següents:
Primer. Concedir i tramitar el pagament dels ajuts de minimis següents, a les
agrupacions de defensa vegetal de Menorca, amb la finalitat de prevenir i lluitar
contra els agents nocius dels vegetals mitjançant la utilització racional de
tècniques d’aplicació, productes i mitjans fitosanitaris, amb càrrec a la partida
5.41200.4890002 del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’any
2020:
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Puntuació
Proposada

Import en funció baremació
(Base 10.4)

Proposta de concessió i
pagament

ADV-Fruta Menorca
G07609183

37

25.000 €

25.000 €

ADV-Hortigrup
G07522188

51

25.000 €

25.000 €

50.000 €

50.000 €

Quantia total
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Proposta subvenció

Aquests ajuts, en virtut de la seva naturalesa específica, com a ajuts de
minimis, estan sotmesos al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió,
de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el
sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) núm. 2019/316 de 21 de febrer.
Segon. Comunicar l'acord anterior a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació del Govern de les Illes Balears per tal que tengui els efectes
oportuns.
Tercer. Remetre a la BDNS la resolució de l'expedient en compliment de l’art.
20.8 de l'LGS i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes
de notificació (art. 1 b de l'LPACAP).
Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es podrà
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,
La secretaria del Consell Insular
Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)
Rosa Salord Oleo
28/12/2020 13:53:37
Firma
Maó
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