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2.Que em compromet a comunicar per escrit al Departament d’Economia i Turisme del
Consell de Mallorca, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà
d’haver rebut les notificacions corresponents, qualsevol modificació que es produeixi
respecte a aquesta declaració.
3.Que conec el caràcter de minimis de l’ajuda que, si és el cas, obtengui amb aquesta sol·licitud, i em compromet a no rebre, individualment o acumuladament, ajudes amb el mateix
caràcter de minimis que superin el límit dels 200.000 euros en el període de tres any a partir de la data de la concessió.
___________________, ________ d _________________________ de 2010
Signatura del representant de l’entitat beneficiària
Segons el Reglament (CE) número 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006,
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis, publicat en
el Diari Oficial de la Unió Europea de 28 de desembre de 2006, l’import total de les diferents ajudes concedides a un mateix beneficiari en concepte d’ajudes de minimis no ha de
ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. El període
s’ha de determinar prenent com a referència els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.

—o—

Menorca
Num. 8850
Aprovació de les bases que han de regir els segons Premis
Menorca AL21, i convocatòria corresponent a l’any 2010
Es fa públic que el Consell d’Administració de l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera, en sessió extraordinària de dia 25 de març de 2010, ha
adoptat el següent acord en relació amb l’assumpte:
PRIMER.- Aprovar les bases que han de regir la segona edició dels premis Menorca AL21, amb intervenció de jurat, amb l’objectiu d’estimular iniciatives 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, bases que es transcriuen en annex.
SEGON.- Aprovar simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any
2010 que es regirà per les bases a què s’ha fet referència al punt anterior, d’acord amb les següents condicions:
1.- Es convoquen tres premis per a les millors iniciatives que suposin una
contribució efectiva a l’assoliment dels compromisos d’Aalborg + 10 atenent o
amb referència a Menorca, o de qualsevol de les accions incloses en els Plans
d’Acció Ambiental Municipal, i per les modalitats de: administracions, empreses, i ONG.
2.- Cada premi té un import de dos mil euros (2.000,00€), essent per tant
el total de sis mil euros (6.000,00€), a càrrec del pressupost corresponent al programa 1720 Reserva de Biosfera i Medi Ambient.
3.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
4.- L’òrgan instructor serà el gerent de l’Agència Menorca Reserva de
Biofera.
Annex
Bases Premis Menorca AL21
1. Preàmbul
Menorca, declarada reserva de biosfera el 1993, ha esdevingut un model
paradigmàtic de compromís amb els 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’acció
ambiental dels vuit municipis de Menorca.
Com un instrument d’estímul en aquest procés i per aconseguir major
implicació de la ciutadania i entitats en tot el procés d’Agenda Local 21, i per
agrair a qui treballa per la sostenibilitat, des del Consell Insular de Menorca i
l’Oficina Tècnica d’AL21 proposam 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 tres premis per a les millors iniciatives, en funció dels deu
compromisos d’Aalborg: un de destinat a les administracions, un a les empreses
i un a les ONG.
4. Quantia
Cadascun dels tres premis tindrà una quantia de 2.000,00 €, i aquestes
quanties aniran a càrrec de la partida establerta 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’executin o
hagin estat realitzades durant el 2009.
Es podran presentar a aquesta convocatòria de premis totes les administracions, ONG i empreses de Menorca.
En qualsevol cas, no poden ser beneficiàries les persones o entitats en les
quals concorri alguna de les prohibicions establertes en 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 és 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, compatibilitat que està subjecta a l’establert en 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, 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 sense 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.
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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).
g) Document de designació de compte bancari del sol·licitant segons
model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti 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 el 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 fan referència els apartats
b), 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 a l’apartat g) l’haurà de presentar el guanyador del
concurs o premi.
B) documentació específica requerida per a 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
d’acabament, 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 lliurarla 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 de 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 .
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accepten voluntàriament aquestes normes reguladores o bases. Per a qualsevol
aspecte que no s’hi reculli, 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 l’efectuarà el Consell d’Administració de
l’Agència de la Reserva de Biosfera per mitjà de l’aprovació de la convocatòria
corresponent.
3. La instrucció correspondrà a la Gerència de l’Agència de la Reserva de
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 decidir 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, li donarà coneixement de les sol·licituds presentades
i l’informarà, si s’escau, de les que no compleixen els requisits.
5. El Jurat d’aquest premi serà l’encarregat de valorar cadascuna de les
sol·licituds presentades i d’emetre un dictamen en què es determini qui és el
guanyador en cadascuna de les modalitats del premi, excloent, si s’escau, les
que no compleixin els requisits.
14. Resolució del procediment
El Jurat és qui resol aquest procediment, d’acord amb el previst en la base
16.a.4 d’execució del pressupost 2010 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.

8. Acceptació que suposa presentar-se a la convocatòria del premi
Totes les propostes presentades accepten que les seves experiències siguin
difoses pels mitjans que es considerin oportuns.

Acords: El veredicte d’aquests premis serà per majoria absoluta dels seus
membres. La decisió del jurat serà inapel·lable. 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. Els premis es podran declarar deserts.

9. criteris de valoració per a la concessió del premi
A l’hora de deliberar les iniciatives presentades el Jurat valorarà globalment els següents criteris:
- 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 desenvolupin
- el seu caràcter exemplificador, generalitzable i innovador
- la implicació i participació generada al seu voltant
- 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 en el 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 en aquells ajuntaments
de Menorca que tenguin subscrit conveni amb el Consell Insular de Menorca per
a la prestació d’aquest servei. Així mateix es podrà presentar a qualsevol altre
punt de conformitat amb l’establert en l’art. 38 de la Llei 30/1992, 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

La resolució del concurs i lliurament dels premis es farà en el lloc i la data
que s’anunciarà. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de
concessió dels premis serà de tres mesos, comptats 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 en el
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 què 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 obli-
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gacions:

cions.

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.

2. L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert en aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de
subvencions és la presidència del Consell Insular de Menorca, de conformitat
amb l’establert en l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d’octubre, de consells insulars.

b. Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió dels premi i justificar-ne la realització. Per tant si el premi és 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.

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 susceptibles de rebre recurs d’alçada davant el
Ple del Consell Insular de Menorca.

c. Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades
incloses en la sol·licitud de participació en aquest concurs.

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.

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.

Antònia Allès Pons
La presidenta de l’Agència
Maó, 8 d’abril de 2010

—o—
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 és un projecte que es realitza comunicar immediatament a l’Agència
qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament
del projecte premiat, en particular si pot afectar-ne el 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 un
cop l’instructor n’hagi fet l’informe corresponent 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 en 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 en 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 si escau siguin exigibles.
18. Infraccions i sancions
1. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-

Eivissa
Num. 9200
Bases per a la concessió d’ajudes per al foment de l’esport i de
l’activitat física a l’illa d’eivissa dirigides a entitats sense ànim de
lucre per a l’any 2010.
Es fa públic que en data 16 d’abril de 2010 el Consell Executiu del
Consell Insular d’Eivissa va aprovar, per unanimitat, la següent proposta d’acord:
-L’aprovació de les Bases per a la concessió d’ajudes per al foment de
l’esport i de l’activitat física a l’illa d’Eivissa dirigides a entitats sense ànim de
lucre per a l’any 2010.
-La publicació de les bases en el BOIB i publicar l’anunci d’aquesta convocatòria a la premsa local, i exposar-la al tauler d’edictes del Consell.
BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER AL FOMENT DE
L’ESPORT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA A L’ILLA D’EIVISSA DIRIGIDES A
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L’ANY 2010.
Justificació
La importància de l’esport va ser recollida en el conjunt de principis rectors de la política social i econòmica de la Constitució Espanyola, i en aquest
sentit l’article 43.3 estableix que els poders públics fomentaran l’educació física i l’esport, i facilitaran l’adequada utilització del lleure.
Per la seva banda, la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes
Balears ja en la seua exposició de motius destaca que ‘L’esport, entès com l’expressió de l’activitat física, reglada o no, és un bé per a la societat i cal tenir-ne
cura, potenciar-lo i possibilitar que tota la ciutadania de les Illes tingui opcions
de practicar-lo, de forma individual o formant part de les diferents i necessàries
organitzacions esportives que el gestionen i que són igualment valorades i
necessàries en la societat.’
Així mateix, el seu article 3 diu que ‘ L’activitat física i l’esport són funcions socials que contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de
les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.’
I el seu article 11 estableix que una de les competències dels consells insulars és: ‘Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràctica esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi.’
Per tot això, el Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el seu Departament
de Política Esportiva i Lleure, vol fomentar la pràctica esportiva amb aquesta
convocatòria d’ajudes.
Primera.- Objecte de la convocatòria.
1.1.-L’objecte d’aquestes bases és oferir i regular la concessió d’ajudes
econòmiques dirigides a entitats sense ànim de lucre per al foment de l’esport i
de l’activitat física a l’illa d’Eivissa. S’estableixen les següents modalitats:
1.1.1.- El manteniment ordinari dels clubs.

