BASES PREMIS MENORCA AL21
1.- PREÀMBUL
Menorca, declarada Reserva de Biosfera el 1993, ha esdevingut un model paradigmàtic de
compromís amb el valors mediambientals de desenvolupament sostenible i qualitat de vida.
Un fet significatiu ha estat que la totalitat del seu territori, representat pels vuit municipis de
l’illa, s’ha adscrit a la Carta d’Aalborg.
Durant el 2002 aquests municipis van iniciar els processos d’Agenda Local 21 amb la
realització d’auditories ambientals que van servir per desenvolupar la diagnosi de situació
mediambiental. El 2004 es van dissenyar els plans d’acció ambiental municipals amb la
relació de programes, accions concretes i el sistema d’indicadors de seguiment definits per
cada municipi, establint un procés participatiu en el qual es van constituir els Tallers
d'Agenda Local 21. A partir d’aquest moment es va iniciar l’execució dels respectius plans
d’acció. A principis de 2007 es va iniciar el procés de la primera revisió dels plans d’accions
ambientals dels vuit municipis de Menorca.
Com un instrument d’estímul en aquest procés i per aconseguir major implicació de la
ciutadania i entitats a tot el procés d’Agenda Local 21, i per agrair a qui està treballant per a
la sostenibilitat, des del Consell Insular de Menorca i l’Oficina Tècnica d’AL21 proposem
convocar anualment els Premis MENORCA AL21.
2.- OBJECTIUS
El Consell Insular de Menorca convoca la segona edició dels Premis MENORCA AL21 amb
l’objectiu d’estimular iniciatives de les diferents entitats / organitzacions / empreses /
administracions, que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels objectius dels
Compromisos d’Aalborg+10 o de qualsevol de les accions incloses en els Plans d’Acció
Municipals.
3.- MODALITAT
Es convoquen 3 premis per a les millors iniciatives, en funció dels 10 Compromisos
d’Aalborg. Un destinat a les Administracions, un a les empreses i un a les ONGs.
4.- QUANTIA
Cadascun dels tres premis tindrà una quantia de 2.000,00 €, i aquestes quanties aniran a
càrrec de les partida/es establerts a la convocatòria.
5.- REQUISITS I CONDICIONS
Les iniciatives presentades han de referir-se a qualsevol de les accions incloses en els plans
d’acció ambiental municipal dels municipis de Menorca, plans que es poden consultar a la
pàgina web del Consell Insular de Menorca, o iniciatives que suposin una contribució
efectiva a l’assoliment dels objectius dels Compromisos d’Aalborg+10 atenent o amb
referència a Menorca.
Es tracta d’accions exemplificadores i generalitzables, que s’estiguin executant o hagin estat
realitzades durant el 2009.
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Es podran presentar a aquesta convocatòria de Premis totes les administracions, ONGs i
empreses de Menorca.
En qualsevol cas, no poden ser beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri
alguna de les prohibicions establertes a l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de subvencions.
6.- RÈGIM DE COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS
Aquest premi es compatible amb altres ajuts o premis que es puguin donar per part del CIM i
d’altres administracions o entitats, per la realització de l’activitat premiada, estant subjecta
aquesta compatibilitat a l’establert a l’article 20 del Decret Legislatiu 2/2005 de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de subvencions. No es pot superar, en
cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts el cost de l’activitat
subvencionada amb el premi.
7.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model que s’adjunta com a annex I
d’aquestes bases i que es facilitarà a la seu del Consell Insular de Menorca a Maó, i a les
oficines administratives de Ciutadella.
2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
A) documentació administrativa general:
a) Si el sol·licitant és persona física, còpia acarada del DNI, i si es persona jurídica còpia
acarada del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
b) Si el sol·licitant és persona jurídica, original o còpia acarada de l’escriptura de constitució
o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre
corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar
certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda o premi
i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra
agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les
persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) i/o la
documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així
mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, i NIF del
representant.
e) En el cas d’empreses, documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats
econòmiques corresponent. Si l’empresa no està obligada a estar d’alta de l’impost
esmentat, ha d’acreditar aquesta circumstància també mitjançant declaració
responsable.
f)

Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar
sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició
de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 10
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de subvencions, el model del qual s’adjunta com a annex II d’aquestes bases ( Annex II).
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g) Document de designació de compte bancari del sol·licitant segons model facilitat pel
Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa
que s’ha de fer constar expressament.
h) Certificat en què consti que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant
la hisenda autonòmica i insular, o document que autoritzi al Consell a dur a terme les
comprovacions que siguin oportunes als efectes anteriors. Si el Consell finalment no pot
fer aquestes comprovacions podrà requerir la presentació del certificat esmentat.
S’eximeix de presentar la documentació a què fa referència el apartat b) i c)i d) en el cas
que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar
expressament en la sol·licitud.
El document relacionat als apartat g) l’haurà de presentar-lo el guanyador del concurs o premi.
B) documentació específica requerida per la concessió dels ajuts:
Breu memòria (màxim 10 pàgines) descriptiva de la iniciativa que se sotmet a aquesta
convocatòria, que inclogui: títol, presentació de l’organització o les organitzacions que la
desenvolupen, objectiu de la iniciativa, objectius i línies estratègiques dels Compromisos
d’Aalborg+10 relacionats, àmbit d’actuació i destinataris, activitats, calendari i lloc de
realització, pressupost d’ingressos i despeses, mecanismes d’avaluació i resultats obtinguts,
altres informacions útils per a la valoració per part del Jurat. S’ha d’especificar si es tracta
d’una actuació que s’estigui executant, i en aquest cas s’ha de posar la data prevista de
finalització, o si es tracta d’una actuació que hagi estat realitzada durant el 2009.
Es recomana presentar la memòria en suport informàtic, en cas de lliurar-la impresa, caldrà
presentar-ne dos exemplars, preferentment en paper reciclat imprès a doble cara.
3.- Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de
Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies
hàbils, comptats des de l’endemà a la recepció del requeriment d’esmena de la sol·licitud, la
persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida,
s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre .
8.- ACEPTACIÓ QUE SUPOSA EL PRESENTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA DEL
PREMI.
Totes les propostes presentades accepten que les seves experiències siguin difoses pels
mitjans que es considerin oportuns.

9.- CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI:
A l’hora de valorar les iniciatives presentades el Jurat tindrà en compte
− el seu grau d’adequació als Compromisos d’Aalborg+10
− el seu grau d’adequació als objectius de l’Agenda Local 21
− que s’emmarquin en el pla d’acció del municipi on es desenvolupi
− el seu caràcter exemplificador, generalitzable i innovador
− la implicació i participació generada al seu voltant
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el seu possible impacte final en termes de beneficis socioambientals i/o nombre de
beneficiaris.
Seran mèrits a considerar, també:
− la realització de l’acció en xarxa per part de dues o més entitats o actors
− la integració de diversos objectius dels Compromisos
−

10.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds i tota la documentació s’ha de presentar, dins el termini de 30 dies naturals a
partir de la publicació d'aquestes bases al BOIB, als punts del Servei d’Atenció al Ciutadà de la
seu del Consell Insular de Menorca que hi ha a Maó i a les oficines administratives de
Ciutadella i a aquells ajuntaments de Menorca que tinguin subscrit conveni amb el Consell
Insular de Menorca per a la prestació d’aquest servei. Així mateix es podrà presentar a
qualsevol altra punt de conformitat amb l’establert a l’art 38 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Totes les entitats, organitzacions o empreses que es vulguin presentar accepten
voluntàriament aquestes Normes Reguladores.o Bases. Per qualsevol aspecte no
contemplat en les mateixes, serà el Jurat qui en farà la interpretació i prendrà les decisions
corresponents.
12.- JURAT
El Jurat estarà format per:
−
−

-

President: la presidenta de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (MRB), o la persona
en qui delegui.
Vocals:
− El gerent de l'Agència de Reserva de Biosfera.
− Dues persones que designi la presidenta a proposta del gerent de l’Agència, amb
coneixements en la matèria.
Secretari: el Cap de Secció de l’Agència (MRB).
13.- INICI DE L’EXPEDIENT I EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ

1.- Els premis es concediran, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat,
no-discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.
2.- L’inici de l’expedient s’efectuarà pel Consell d’Administració de l’Agència de la reserva de
la Biosfera per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent.
3.- La instrucció correspondrà a la Gerència de l’Agència de la Reserva de la Biosfera, que
haurà de realitzar d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el
coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar el premi.
4.- Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se
sotmetran a l’examen de l’instructor de l’expedient, el qual convocarà el Jurat d’aquest premi
i donarà coneixement en aquest Jurat de les mateixes, informant en el seu cas, de les que
no compleixen els requisits.
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5.- El Jurat d’aquest premi serà l’encarregat de valorar cadascuna de les sol·licituds
presentades i d’emetre un dictamen en que es determini qui és el guanyador en cadascuna
de les modalitats del premi, excloent en el seu cas, les que no compleixin els requisits.

14.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
El Jurat és qui resol aquest procediment, d’acord amb el previst a la base 16.a.4. d’execució
del pressupost 2009 del Consell Insular de Menorca, i per tant aquest haurà de resoldre qui
és el guanyador en cadascuna de les modalitats del premi, i haurà de fer referència a les
sol·licituds estimades i desestimades.
La resolució de l’expedient d’atorgament dels premis ha de ser expressa i motivada d’acord
amb els criteris de valoració establerts a les bases.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió dels premis serà de
2 mesos, comptat des de la fi de la data límit de presentació de sol·licituds. El silenci
administratiu tindrà caràcter desestimatori.
La resolució de l’expedient de concessió o denegació es publicarà al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, sens perjudici de l’obligació de notificar-la individualment a les persones
interessades.
15.- ABONAMENT DELS AJUTS
Els premis s’abonaran quan els guanyadors presentin els documents relacionats en el punt
7.2. A) apartat g).
L’ajuda als guanyadors dels premis es farà efectiva, en el termini màxim de 60 dies comptats
des de la presentació dels documents a que fa referència el paràgraf anterior, i sempre que
s’hagi presentat tota la documentació requerida.
Els ajuts o premis que es paguin a persones físiques restaran subjectes a retenció d’acord
amb la normativa que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques.
16.- OBLIGACIONS DELS GUANYADORS
Els guanyadors d'aquest concurs hauran de complir amb les següents obligacions:
a. Comunicar al CIM l’acceptació del premi en els termes en què aquest es concedeixi. En
qualsevol cas el premi s’entendrà acceptat tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils
d’ençà la notificació de la concessió hagi estat rebuda pel beneficiari.
b. Dur a terme la/es activitat/s que fonamenten la concessió dels premi i justificar la seva
realització. Per tant si el premi es per una actuació que s’estigui executant s’haurà
d’acreditar que aquesta s’ha finalitzat en la data prevista. Si la documentació justificativa es
considera insuficient es podrà requerir al beneficiari del premi la presentació de
documentació complementària, en el termini de 10 dies hàbils.
c. Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades incloses en la
sol·licitud de participació en aquest concurs.
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d. La presentació a aquesta convocatòria suposa l’acceptació de sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i a les de control financer, relacionades amb el premi, que el Consell Insular
consideri necessàries, així com l’obligació de facilitar tota la informació requerida pels
òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.
e. Les iniciatives que hagin estat objecte dels premis hauran de fer constar en els seus
futurs materials de difusió i publicitat en relació amb l’activitat premiada, el logotip de
l’Agència Menorca Reserva Biosfera.
f.

Proporcionar la informació sobre l’activitat premiada que li requereixi l’Agència.

g. Comunicar a l’Agència la sol·licitud i l’obtenció d’altres premis i subvencions per la
mateixa finalitat.
h. Si es un projecte que s’està realitzant comunicar immediatament a l’Agència qualsevol
eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte premiat, en
particular si poden afectar al cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa de
l’Agència per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte de premi. 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’han d’especificar les repercussions
pressupostàries que impliquin.
i.

Les previstes en l’article 11 del Decret Legislatiu 2/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de subvencions.

17.- REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DELS PREMIS. CRITERIS DE GRADUACIÓ
DE POSSIBLES INCOMPLIMENTS.
Pel que fa a la revocació i el reintegrament dels premis, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa que hi sigui
d’aplicació. En cas d’incompliment s’ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l’aplicació
d’un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l’incompliment. Aquest
percentatge s’ha de fixar previ informe de l’instructor i s’ha de notificar al beneficiari. Les
causes de reintegrament i el procediment per a la seva exigència han de ser regides per
l’establert a l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la llei de subvencions.
En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió
s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts a l’article 25 del DLEG
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de subvencions, i en la
resta de disposicions aplicables.
En el cas que s’hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària ha de reintegrar
les quantitats rebudes més l’interès de demora comptador des que el pagament es va fer
efectiu.
Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic i és
d’aplicació la via de constrenyiment.
L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que
en el seu cas siguin exigibles.
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Pel que fa a la revocació i el reintegrament de les subvencions i premis, s’ha d’aplicar el que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa
que hi sigui d’aplicació.
L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que
en el seu cas siguin exigibles.
18.- INFRACCIONS I SANCIONS
1. El règim de infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert en el
Títol IV de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
2. L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert
a aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la
presidència del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb l’establert a l’art 9 de
la Llei 8/2000 de 28 d’octubre de Consells Insulars.
19. ALTRES DISPOSICIONS
Recursos administratius
Els acords del Consell d’Administració de l’Agència, pels quals s’aproven les bases i les
convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i
són susceptible a recurs d’alçada davant la el Ple del Consell Insular de Menorca
Normativa general aplicable
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regiran les disposicions que siguin
d’aplicació al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les
contingudes al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, d’aprovació del text refós de la
Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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