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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MENORCA

3456 Institut Menorqui D'estudis Decret de la presidència de l'Institut Menorquí d'Estudis núm. 01/2020
d'aprovació de la convocatòria d'ajuts a la investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis -
Convocatòria 2020

Amb data 12 de març de 2020 el Consell Científic de l'IME va aprovar la proposta de convocatòria dels ajuts a la investigació de l'Institut
Menorquí d'Estudis- Any 2020.

Amb data 14 de març de 2020 va ser declarat l'estat d'alarma a tota Espanya (Real Decret 463/2020, BOE núm. 67 de 14 de març) a causa de
la crisi sanitària provocada per la COVID-19, declarada pandèmia per la OMS dia 11 de març.

Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, recull un seguit de mesures extraordinàries d'efecte immediat a tot l'estat, entre les quals s'han
de destacar la restricció de la llibertat de circulació i la suspensió de tots els termes i terminis administratius.

Aquesta circumstància va provocar la paralització de tota l'activitat presencial de l'IME i que no es pogués portar a terme la reunió del
Consell Rector, convocada per a dia 25 de març, que havia d'aprovar la convocatòria dels ajuts a la investigació de l'Institut Menorquí
d'Estudis- Any 2020.

No obstant l'anterior, i atès que la base addicional tercera del Real Decret 463/2020, de data 11/04/2020, modificada pel RD 465/2020 de 17
de març, en els seu punt 4, preveu que malgrat la suspensió general de termes i terminis aprovada d'ençà l'entrada en vigor de la declaració

les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius quede l'estat d'alarma, 
venguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de
l'interès general o per al funcionament bàsic del serveis.

Ateses les successives pròrrogues de l'estat d'alarma, així com el fet que aquestes circumstàncies han provocat la paralització de tota
l'activitat presencial de l'IME i que no es pugui portar a terme la reunió del Consell Rector, convocada inicialment pel passat dia 25 de març,
que havia d'aprovar la convocatòria d'ajuts a la investigació de l'IME- Any 2020.

Atès que es considera que es donen unes circumstàncies de necessitat i excepcionalitat que perjudiquen el sector cultural i científic de
Menorca i que aconsellen avançar en la tramitació de l'expedient d'aprovació de la convocatòria d'aquests ajuts.

Vist l'informe justificatiu de la necessitat de continuar amb la tramitació de l'aprovació de la convocatòria d'ajuts a la investigació de l'IME-
Any 2020, d'acord amb el qual en aquests moments excepcionals de paralització de les activitats productives i no productives no essencials a
causa de la crisi sanitària, el sector cultural viu una problemàtica greu que difícilment serà superada si no és amb el suport i l'impuls de
l'administració pública.

Es considera que es donen unes circumstàncies de necessitat i excepcionalitat que perjudiquen greument el sector cultural i científic de l'illa
de Menorca, i que aconsellen avançar amb la tramitació de l'expedient d'aprovació de la convocatòria dels ajuts a la investigació de l'Institut
Menorquí d'Estudis- Any 2020, pel bon funcionament d'aquest servei públic, i per l'interès general que suposa per a la població de Menorca
que aquest organisme destinat, segons els seus estatuts, a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l'illa i des de l'illa,
estigui en disposició de tornar a funcionar a ple rendiment una vegada que hagin desaparegut les condicions especials provocades per la
COVID-19.

Per tots els motius esmentats, com a president delegat de l'Institut Menorquí d'Estudis, segons el Decret de Presidència núm. 433, de 12 de
juliol de 2019, publicat al BOIB núm. 97, de 16 de juliol de 2019, i sens perjudici que es sotmeti a la seva ratificació posterior per part del
Consell Rector

RESOLC:

 Aprovar la continuació de l'expedient d'aprovació de la convocatòria d'ajuts a la investigació de l'IME -Any 2020, pels motiusPRIMER.
exposats als antecedents.
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Aprovar la convocatòria dels ajuts a la investigació de l'IME- Any 2020, que es regiran per les Bases SEGON. aprovades pel Consell Rector
de l'IME de data de 22 de febrer de 2019 (BOIB núm. 37 de 21 de març de 2019), tot substituint les referència a l'exercici 2019 per 2020 i
d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: Les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a la partida pressupostària i
amb els imports màxims que s'indiquen més avall. Aquest import únicament podrà ampliar-se en el supòsit d'aportacions expresses
de tercers per contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria i que s'hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

Partida quantia màxima
4630-7800000 Ajuts per a la investigació 35.000,00 euros
Import individual màxim dels ajuts; 4.500 euros

b) Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria al 
(BOIB).Butlletí Oficial de les Illes Balears 

Disposar la publicació de la convocatòria dels ajuts a la investigació de l'IME- Any 2020 al TERCER. Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) i a la plana web de l'Institut Menorquí d'Estudis, així com fer-ne la màxima difusió possible.

Donar compte d'aquesta resolució, en la seva propera sessió, al Consell Rector de l'IME per a la seva ratificació.QUART. 

 

Maó, 29 d'abril de 2020

El president de l'IME
Miquel Àngel Maria Ballester
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