Edicte
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data
14.12.2020, relatiu a la resolució del CIM per al suport a les confraries de
pescadors per a l’any 2020 (Exp. 3012-2020-000001)
Antecedents
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1. En la sessió de caràcter ordinari de 7 de maig de 2018, el Consell Executiu
del CIM va aprovar les bases dels ajuts per al suport a les confraries de
pescadors de Menorca per a l’any 2018 (BOIB núm. 70 de 7 de juny de 2018).
Per bé que la base setena d’aquests ajuts aprovats conté set punts, únicament
van ser publicats els dos primers; l’error seria esmenat en la publicació de la
convocatòria per a l'any 2019.
2. Dia 26 d'agost de 2019, en sessió de caràcter ordinari, el Consell Executiu
del CIM va aprovar la convocatòria dels ajuts del CIM per al suport a les
confraries de pescadors per a l'any 2019, amb les mateixes bases reguladores
de l'any 2018 i la publicació íntegra de la base setena d'aquests ajuts (BOIB
núm. 135 de 3 d'octubre de 2019).
3. El 19 d’octubre de 2020, en sessió de caràcter ordinari, el Consell Executiu
del Consell Insular de Menorca va aprovar la convocatòria d’ajuts a les
confraries de pescadors de Menorca per a l'any 2020, amb les mateixes bases
de l’any 2018, tot substituint l’any 2017 pel 2019 i el 2018 pel 2020 (BOIB núm.
191 de 7 de novembre de 2020).
4. L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a les confraries de
pescadors en la promoció, primera venda i d’altres actuacions d’interès general
per al sector pesquer, des del dia 15 de desembre de 2019 fins al 2 de
novembre de 2020.
5. La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 60.000 € de la
partida 5.41500.4890032.
6. La base quarta especifica les activitats subvencionables, la sisena
n’especifica els requisits i la setena indica la documentació, tant administrativa
com específica, que han de presentar els sol·licitants dels ajuts.
7. En la base vuitena s’estableix que, si l’import global demanat entre tots els
sol·licitants que compleixin els requisits no supera el crèdit de la convocatòria,
les sol·licituds es resoldran individualment, podent-se concedir fins al 100 % de
l’ajut sol·licitat.
8. El termini de presentació de sol·licituds era de 30 dies naturals a partir de
l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB; i s’han presentat, en
temps i forma, tres sol·licituds. Les tres entitats sol·licitants compleixen els
requisits de la convocatòria i aporten la documentació preceptiva. Més
concretament:
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Entitat:

CIF:

Import sol·licitat:

Confraria de Pescadors de Maó

G07069347

20.000 €

Confraria de Pescadors de Fornells

G07069354

20.000 €

Confraria de Pescadors de Ciutadella

G07068935

20.000 €

Els sol·licitants, com diu la base dotzena, aporten la justificació de les
despeses.
9. En data 3 de desembre de 2020 es reuní la Comissió Avaluadora dels ajuts i
va emetrela seva proposta.
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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, per un import total de 60.000 €, de les
ajudes que es relacionaran a continuació corresponents a la convocatòria
d’ajuts del Consell Insular de Menorca per al suport a les confraries de
pescadors de Menorca per les despeses relacionades amb la promoció,
primera venda i d’altres actuacions d’interès general per al sector pesquer,
realitzades entre dia 15 de desembre de 2019 i dia 2 de novembre de 2020,
amb càrrec a la partida 5.41500.4890032 del pressupost del CIM per a l’any
2020:
Entitat:

CIF:

Proposta de concessió i
pagament

Confraria de Pescadors de Maó

G07069347

20.000 €

Confraria de Pescadors de Fornells

G07069354

20.000 €

Confraria de Pescadors de Ciutadella

G07068935

20.000 €

Segon. Requerir a les entitats beneficiàries, en fase de comprovació i amb la
finalitat d’obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació dels ajuts,
les factures i els justificants de pagament que es considerin escaients.
Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació
sobre la present concessió, en els termes establerts en l’article 20.8 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i publicar-la en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació.
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.
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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,
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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 13:55:02
Firma
Maó
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