EDICTE
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 5 de juliol de 2021,
relatiu als ajuts ADS 2021 (aprovació) (exp. 3408-2021-000001)
Antecedents
1. Menorca compta amb una extensa cabanya ramadera amb una elevada qualitat
genètica i productiva que necessita, entre d’altres, uns programes sanitaris cada vegada
més sistemàtics i professionalitzats.
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2. Les agrupacions de defensa sanitària (d’ara endavant ADS) tenen per finalitat la
millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes de Menorca.
3. L’existència de determinades malalties de marcada incidència econòmica sobre la
producció animal i la conveniència d’establir mitjans de prevenció d’altres que són
altament difusives motiven la necessitat d’arbitrar un sistema d’ajuts a fi de lluitar contra
aquestes malalties.
4. El Consell Executiu de dia 14 de desembre de 2020 va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) del CIM per a l'any 2021 (BOIB núm.
12 de 28 de gener de 2021). 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 un
ajut a les agrupacions de defensa sanitària de Menorca.
5. L'objectiu específic d'aquests ajuts és fomentar les actuacions de vigilància,
erradicació i control de malalties dels animals incloses en els programes sanitaris i
zootècnics de les ADS d'oví i boví de Menorca. Amb aquesta convocatòria es pretén
mantenir i millorar el nivell sanitari i productiu de les explotacions ramaderes, mitjançant
l'execució d'un programa sanitari comú.
6. L'article 6 del Reglament UE núm. 702/2014 diu que per tal d'aconseguir un efecte
incentivador dels ajuts el beneficiari haurà de presentar per escrit una sol·licitud d'ajuda
abans de començar a treballar en el projecte.
El Departament d’Economia i Territori vol donar suport a les ADS durant l’any 2021 per
les actuacions dutes a terme des del dia de presentació de les sol·licituds fins a dia 31 de
desembre de 2021, atès que són les entitats més idònies per fer front als reptes anteriors
i aconseguir, així, mitjançant la posada en pràctica d’un programa sanitari comú, la
millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes de Menorca.
El pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022, igual que en els darrers
anys, comptarà amb un crèdit per import de 65.000 € per donar suport a la convocatòria
d’ajuts a les ADS l'any 2021. Les actuacions es podran realitzar des de la data de
publicació de l’ajut en el BOIB fins a dia 31 de desembre de 2021. La concessió dels ajuts
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i la seva justificació es realitzarà l’any 2022 i, per tant, l’aplicació de la despesa serà al
pressupost del CIM per a l’any 2022.
7. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 5 de
març de 2018, va aprovar les bases de l'ajut del CIM a les agrupacions de defensa
sanitària de Menorca (ADS) per a l'any 2018. Aquestes bases es varen publicar en el
BOIB núm. 75 de 19 de juny de 2018.
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El primer paràgraf del primer punt de la base 23a, relatiu a les subvencions atorgades
amb convocatòria prèvia de les bases d’execució del pressupost d’aquest any del CIM,
diu que unes mateixes bases poden servir per efectuar més d’una convocatòria i que en
l’expedient ha de constar l'informe de legalitat i oportunitat corresponent.
La normativa específica que regula aquestes bases no ha canviat, per la qual cosa la
convocatòria d'aquest any es regirà per les bases aprovades l'any 2018 amb les
modificacions que es proposen en aquesta proposta.
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori;
El Consell executiu, per unanimitat dels cinc membres assistents (senyora Mora Humbert,
senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Maria Ballester i senyora Gómez
Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:
PRIMER. Aprovar la convocatòria d’ajuts per a les Agrupacions de Defensa Sanitària per
al període comprès entre la data de presentació de les sol·licituds i dia 31 de desembre de
l’any 2021, que es regirà per les bases reguladores aprovades pel CIM en sessió de
caràcter ordinari de 5 de març de 2018 (BOIB núm. 75 de 19 de juny de 2018), amb les
següents substitucions:
1. Se substituiran les referències de l'any 2018 per l'any 2021.
2. On diu 30 de novembre de 2018 ha de dir 31 de desembre de 2021.
3. On diu 3 de desembre de l’any en curs ha de dir 31 de gener de 2022.
4. En compliment de l'article 9 del Reglament (CE) núm. 702/2014, el número de registre
del document validat per l'aplicació SANI (programa informàtic específic per a les
comunicacions d'ajuts a la Comunitat Europea) s'ha de substituir pel número que es validi
per a la convocatòria de l'any 2021.
5. Eliminar l'apartat d) de la base 6.2 "Que l'explotació no estigui subjecte a una ordre de
recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una
ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior".
6. La base 7.2.p s'ha de redactar de la manera següent:
p) Relació de ramaders que constitueixen l’ADS en el moment de la sol·licitud i dels
codis d’explotació, d’acord amb l’article 5 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel
qual s’estableix i regula el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA), així com
la relació de veterinaris que formen part de l’ADS prestant serveis als ramaders
integrants de l’associació.
7. La base 8.2.c s'ha de redactar de la manera següent:
2

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2021-ddb2cae1-bcdf-4189-a23a-962b6e03d753 19/07/2021 12:10:59 Pag.:3/5
Consell Insular de Menorca-L03070009- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

c) nombre de veterinaris: 4 punts per veterinari amb un màxim de 15 punts.
8. Incloure en la base 11 un nou punt amb la redacció següent: "No s'abonaran els ajuts
a les persones o entitats subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una
decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el
mercat interior".
9. La base 13 ha de tenir la redacció següent:
Són obligacions dels beneficiaris:
a) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular Menorca en la realització
de les activitats subvencionades.
b) Dur a terme el programa sanitari comú, així com la millora sanitària i productiva de les
explotacions ramaderes.
c) Comunicar al CIM l’acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es
concedeixi. En qualsevol cas, la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament un cop
transcorreguts quinze dies hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la
concessió.
d) Realitzar l’activitat objecte de subvenció en el termini màxim que s’estableixi.
e) Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió dels ajuts i justificar-ne la
realització en els terminis i en les condicions establertes en aquestes bases i en la
resolució de concessió dels ajuts.
f) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i
ajudes per a la mateixa finalitat.
g) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que
alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular
si se’n poden derivar retards en l’execució, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del
Consell Insular per fer qualsevol modificació del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds
de modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les
circumstàncies que la justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions pressupostàries
que impliquin.
h) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li requereixi el Consell
Insular de Menorca.
i) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i
la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.
j) Acreditar, quan el Consell Insular ho sol·liciti, que es troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social. L’acreditació d’estar al corrent de les obligacions
tributàries no serà necessària en el cas que s’hagi autoritzat expressament el Consell
Insular a consultar aquestes dades.
I d'acord amb les condicions següents:
a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: Aquestes ajudes es convoquen
condicionades a l'aprovació del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any
2022. Els imports màxims seran els que s’indiquen més avall:
Partida
5.41240.4890002 Control sanitari ADS

Quantia màxima
65.000€
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Aquesta aportació està condicionada a la cobertura futura segons l'aprovació del
pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022.
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 a
contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat
posteriorment a la seva aprovació.
b) El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de
l'endemà del dia de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB).
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c) La instrucció d'aquesta convocatòria correspondrà a la veterinària del Departament
d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca, Gemma Sintes Coll.
d) Aprovar la composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts:
-President: Josep Pastrana Huguet, conseller d’Economia i Territori
-Secretari/ària: un funcionari o una funcionària del Departament
-Vocals:
-Pilar Pons Goñalons, directora insular d’Economia
-Gemma Sintes Coll, veterinària del Departament d’Economia
-Miguel Lopesino Chacón, tècnic agrícola del Departament d’Economia
-Francisca Llabrés Riudavets, tècnica de gestió de l’AGA
Departament d’Economia

del

SEGON. Publicar el Text refós de les bases en el BOIB, amb la finalitat de facilitar-ne la
consulta, el qual incorporarà les modificacions esmentades en l’acord primer.
TERCER. 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 publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB).
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.
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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
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(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Josep Pastrana Huguet
19/07/2021 12:11:00
Signatura electrònica
Maó
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