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

4916 Agència Menorca Reserva de Biosfera. Aprovació de la Convocatòria per a l'any 2019 relativa a les
Bases que regeixen la Concessió d'Ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de
Biosfera de Menorca

El Consell d’Administració de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió ordinària de data 29.4.2019 va aprovar les bases per a la
concessió d'ajudes per a estudis i investigació ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca per a l'any 2019 i simultàniament la
convocatòria per a l'any 2019, que es regirà per les bases esmentades anteriorment i publicades en el BOIB Núm. 66, de 16.05.2019, d'acord
amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides s'atendran amb càrrec a la partida 4-17200-4790000* del
exercici pressupostari de l’any 2019, i que es de 25.000 €.

* La despesa es podrà aplicar a qualsevol altra partida adequada i vinculada.

L’import màxim a què es destina la convocatòria únicament es podrà ampliar, sens necessitat de nova publicació, 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.

b) Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria seran de 5.000 €.

c) Malgrat que la matèria de la investigació és lliure en temàtiques mediambientals, tal com s’estableix a l’apartat 3.2 de les bases que
regeixen aquesta convocatòria, tindran preferència les propostes que s’ajustin a les línies prioritàries d’investigació en matèria
mediambiental que s’estableixen a cada convocatòria. Per aquesta convocatòria les prioritats son:

Estudis i treballs que contribueixin a millorar el coneixement de la biodiversitat d’invertebrats presents a la Reserva de Biosfera de
Menorca.
Investigacions relacionades amb l’ecologia de sistemes insulars.
Millorar el coneixement de les masses d’aigua superficials i subterrànies.
Economia circular, ecologia urbana i vectors ambientals.
Coneixement en el maneig per la conservació de l’agrodiversitat, races autòctones animals i varietats vegetals de l’illa de Menorca.

d) El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts és de 30 dies naturals a partir de l’endemà d'haver-se publicat
aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

e) La composició de la comissió avaluadora serà la següent:

President:   el conseller executiu responsable en matèria de medi ambient (Sr. Aram Ortega Adzerias)
Vocals:       el director insular responsable en matèria de medi ambient (Sra. Irene Estaún Clarisó)
                   el cap del Servei de Medi Ambient (Sr. Joan Juaneda Franco)
                   el tècnic de biodiversitat del Servei de Medi Ambient i Reserva de Biosfera (Sr. Félix de Pablo Pons)
Secretari:   un funcionari de l’Àrea de Gestió Administrativa del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera (Marga Triay
Diaz)

e) La instrucció d'aquest procediment correspondrà al tècnic en biodiversitat del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Sr.
Félix de Pablo Pons.

Comunicar aquesta Resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions que serà prèvia a la publicació de la convocatòria en elTercer.- 
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Maó, 21 de maig de 2019

President de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
Aram Ortega Adzerías
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