DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
_
Vista la Providència de Batlia de data 14 de gener de 2019 i de conformitat amb allò establert a
la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
_
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal per al 2019, que contempla crèdit pressupostari per a la línia de
subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: Projectes d'entitats Veïnals de la Ciutat d'Inca
2. Òrgans competents: Quant a l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta subvenció
correspon a l'Ajuntament en Ple. Quant a l'aprovació de l'atorgament de la subvenció
correspon a la Junta de Govern, previ informe de la Comissió avaluadora.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: entitats veïnals.
4. Objectius i efectes pretesos: promocionar les activitats a les entitats veïnals pel foment
de la participació ciutadana, cobrint aquelles despeses derivades de les activitats
realitzades i per la celebració de les festes de Barriada.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 2 al 16 de setembre de 2019
ambdós inclusos s'haurà de sol·licitar la concessió de la subvenció. Posteriorment, entre
els dies 15 al 31 d'octubre de 2019 s'haurà de justificar la subvenció.
6. Fonts de finançament: ordinari
7. Pla d'acció: de 1 de gener de 2019 al 15 d'octubre de 2019.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de l'Ordenança
general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.
Amb data 18 de gener de 2019 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 10.000 euros de la partida pressupostària
000.924.48917 del pressupost per a l'exercici 2019, i es practicà l'oportuna retenció de crèdit a
l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de subvencions en
règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es requereixen de
conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva redacció donada per
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa (LRSP).
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament de la
subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per a això, que
s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1
de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de despesa, tal
com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 214.2 del
Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin atribuït
el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als
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articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
_
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que
ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació
amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança
general de subvencions, correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._
Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació (A) de la
despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Projectes d'entitats Veïnals
de la Ciutat d'Inca per import de 10.000 euros, amb càrrec a la partida 000.924.48917 del
Pressupost Municipal per a l'exercici 2019, i es practicarà així mateix el corresponent document
comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb allò establert a
l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el dictamen previ
de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 24 de gener de 2019 l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions en matèria
de Projectes d'entitats Veïnals de la Ciutat d'Inca que s'adjunten a l'annex 1.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 10.000 euros de la partida
pressupostària 000.924.48917 del pressupost per a l'exercici 2019; es practicarà l'oportuna
autorització del crèdit a l'esmentada partida.
Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Inca, 24 de gener de 2019
El president de la Comissió Informativa d'Hisenda,
Virgilio Moreno Sarrió
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