EDICTE
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de juliol de 2021,
relatiu a la concessió de dos ajuts (convocatòria ajuts CARB 2020) (exp: 3211-2020000001)
ANTECEDENTS
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1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, mitjançant l'acord adoptat en la
sessió de caràcter ordinari de dia 19 de març de 2018, va aprovar les bases que regeixen
la convocatòria d'ajuts del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions de
Menorca (CARB) per a l'any 2018. Aquestes bases es varen publicar en el BOIB núm. 76
de 21 de juny de 2018.
Dia 21 de setembre de 2020, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca va
aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajuts del CIM per promoure pràctiques
sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (CARB) 2020, que es regiren per les
bases aprovades l'any 2018 amb una sèrie de modificacions (BOIB núm. 194 de 12 de
novembre de 2020).
2. El Consell Executiu del CIM, reunit en sessió de caràcter ordinari dia 12 d’abril de 2021
(BOIB núm. 67 de 22 de maig de 2021), va acordar, entre d’altres:
- Concedir ajuts per un import total de 697.213,90 € a 184 beneficiaris que complien els
requisits de la convocatòria. Entre els beneficiaris es va incloure la concessió següent:
25

GALEOTE TORRES, RAFAEL IVAN

18/11/2020

GE2020026930 2.825,00 €

- Entendre que, entre altres, el sol·licitant següent ha desistit de la seva petició en no
haver esmenat la seva sol·licitud en el termini previst:
5

BINIATZEM, SRM

19/11/2020

027092

Base 5.6:
requerida

No

presenta

la

documentació

3. En compliment de l'article 9 del Reglament (CE) núm. 702/2014, el número de registre
del document vàlid per a l'aplicació SANI (programa informàtic específic per a les
comunicacions d'ajuts a la Comunitat Europea) de la convocatòria de l'any 2020 és
SA.59137 i el núm. de registre del document validat per a l’aplicació SANI en relació amb
la modificació de les bases és SA.62980.
4. La base 11.3 diu que la instrucció correspon al personal tècnic del departament
competent en matèria d'agricultura, que ha de realitzar d'ofici totes les actuacions
necessàries per a la determinació, el coneixent i la comprovació de les dades en virtut de
les quals s'ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

1

Les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria s'han sotmès a
l'examen de la instructora de l'expedient i s'han notificat les deficiències existents als
afectats.
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5. La instructora d’aquest expedient, dia 22 de juny de 2021 va emetre un informe en
relació amb un error de transcripció produït en el moment d'introduir les dades de la
sol·licitud del senyor Ivan Rafael Galeote Torres, que va presentar una petició d’ajut per
import de 3.500 € i, per error en les dades introduïdes en el programa, se li va concedir un
ajut de 2.825 €. La instructora informa que l’ajut corresponent a 625 € en concepte de
paret seca no es va introduir, de manera que el sol·licitant hauria d’haver rebut un ajut total
de 3.500 €.
6. El mateix dia 22 de juny de 2021, la instructora d’aquest expedient va emetre un
informe en relació amb la revisió d’ofici realitzada sobre les dues sol·licituds que
s’excedien en el límit de càrrega ramadera (UBM) en què es van entendre que els
sol·licitants havien desistit de la seva petició en no haver esmenat la seva sol·licitud en el
termini previst.
Revisada la documentació, s'ha comprovat que, a causa de la manca d’actualització de les
dades de les explotacions pel que fa als animals sacrificats a l’escorxador, es va denegar
l’ajut a Biniatzem, SRM, atès que superava el requisit del límit de càrrega ramadera que
han de complir els beneficiaris del CARB. Vista la documentació que consta a l'expedient,
l’esmentat sol·licitant compleix els requisits per ser beneficiari d’un ajut per un import de
4.200 € de la partida 5.41200.7805400 del pressupost del CIM per l’any a 2021, relativa al
Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera, amb les condicions expressades en la
convocatòria.
7. Dia 22 de juny de 2021 es va reunir la comissió avaluadora d'aquests ajuts i, després
d'examinar la proposta de resolució de la instructora, que anava acompanyada de
l’expedient corresponent, va emetre informe favorable a la proposta de resolució per a la
distribució dels fons.
8. La base 12.4 diu que el termini màxim per justificar l'acompliment dels compromisos
adquirits era dia 31 de març de l'any 2021. Per acord del Consell Executiu del Consell
Insular de Menorca, reunit en sessió de caràcter ordinari dia 12 d’abril de 2021 (BOIB
núm. 67 de 22 de maig de 2021), aquest termini es va ampliar fins al 30 de juny de 2021.
Tenint en compte, però, que aquest termini no es pot complir, la Comissió Avaluadora
d’aquests ajuts proposa d'establir un nou termini de deu dies naturals, comptats a partir de
l’endemà d'haver-se publicat la concessió dels ajuts en el BOIB, per presentar la
justificació.
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,
El Consell executiu, per majoria, amb els vots favorables de la senyora Mora Humbert,
senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora
2

Gomis Luis i senyora Gómez Estévez i, amb l'abstenció de la senyora Torrent Bagur,
adopta els acords següents:
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Primer. Concedir al beneficiari que s'indica, per un import total de 4.200 € i amb les
condicions expressades en la convocatòria, la subvenció que seguidament es fa constar,
de la partida 5.41200.7805400 del pressupost del CIM per l'any 2021 per al Contracte
Agrari de la Reserva de la Biosfera (número registre SA.59137 i modificació SA.62980):
Núm. Sol·licitant

Data
Entrada

5

19/11/2020

BINIATZEM, SRM

Reg. Núm. Registro

Import
Proposat

GE2020027092 4.200,00 €

Segon. Concedir al beneficiari que s'indica un increment de 675 € sobre l’ajut concedit per
acord del Consell Executiu del CIM de 12 d’abril de 2021 (BOIB núm. 67 de 22 de maig de
2021), amb les condicions expressades en la convocatòria, de la partida 5.41200.7805400
del pressupost del CIM per l'any 2021 per al Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera
(número registre SA.59137 i modificació SA.62980):
Núm. Sol·licitant

Data
Entrada

25

18/11/2020

GALEOTE TORRES, RAFAEL IVAN

Reg. Núm. Registro

Import
Proposat

GE2020026930 675,00 €

Tercer. Aquestes ajudes es concedeixen d'acord amb el Reglament (CE) núm. 702/2014
de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories
d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
Quart. Establir un termini de deu dies naturals, comptats a partir de l’endemà d'haver-se
publicat aquest acord en el BOIB, per presentar la justificació dels ajuts concedits.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Fons Europeus de la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears en
compliment del Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014,
pel qual es declaren determinades categories d’ajuda en els sectors agrícola i forestal i en
zones rurals compatibles en el marcat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
Sisè. Abonar l'import de l'ajut en el moment que es comprovi que la justificació presentada
s'ajusta als requisits que s'exigeixen en les bases de la convocatòria i sempre que la
disponibilitat de tresoreria ho permeti.
Setè. Remetre a la BDNS aquests acords en compliment de l’art. 20.8 de l'LGS i publicarlos 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 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
3

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
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(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Josep Pastrana Huguet
29/07/2021 8:18:51
Signatura electrònica
Maó
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