
La Comissió Avaluadora reunida en data 18 de desembre 2019, formada pels següents assistents:

Presidenta: Maria José Fernández Molina, Regidora Delegada de l'Àrea de Innovació i Empresa i Mercats.

Vocals:
- Joan Gelabert Rayó, TAE d’Intervenció. ( Absent)
- Francisca Hernández Pascual, TGM del Projecte PASE

Actua com a Secretari, Salvador Sanchez Martínez, administratiu d'administració general  de l’Ajuntament,
amb veu però sense vot.

emet el següent INFORME

Assumpte: concessió i denegació de les subvencions per concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca
per al Foment de l’Ocupació per a l’any 2019.

Antecedents

1. Per l’Ajuntament d’Inca en ple, a la sessió ordinària de dia 31 de Gener de 2019, es varen apro -
var les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrèn-
cia competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al foment de l’ocupació a favor de persones físiques i jurídi -
ques, emprenedores i per la contractació de persones treballadores, durant l’any 2019 (publicades al
Boib 21 de 16/02/2019).

2. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, les persones sol·licitants han estat les següents:

Sol·licitant DNI/CIF
núm.

Núm Exp.
PASE

Núm. registre
d’entr. Acció

XXXX 43002593E 2019001 7657 Contractació persona treballadora:
Maria DNI 43110078M

XXXX 43118321Z 2019002 8871 Contractació persona treballadora:
DNI 78208637N

XXXX 47870972Z 2019003 9432 Alta persona autònoma
XXXX 23819286A 2019004 9433 Millora exterior del comerç 
XXXX 78217540Z 2019005 11788 Alta persona autònoma
XXXX 78215800E 2019006 11789 Alta persona autònoma

XXXX X1703730M 2019007 12589 Contractació persona treballadora: 
DNI 78215939T

XXXX Y5503442Q 2019008 13185 Alta persona autònoma
XXXX 43075522H 2019009 17253 Millora exterior del comerç
XXXX B57597932 2019010 17250 Millora exterior del comerç
XXXX B57903445 2019011 17373 Millora exterior del comerç
XXXX 43105707G 2019012 17436 Millora exterior del comerç
XXXX 43057811V 2019013 17854 Alta persona autònoma
XXXX 43002593E 2019014 18129 Millora exterior del comerç
XXXX B-57682957 2019015 18176 Millora exterior del comerç
XXXX 43169879Y 2019016 18172 Alta persona autònoma
XXXX B-57682957 2019017 18178 Contractació persona treballadora:
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DNI:43144284X

XXXX B-57682957 2019018 18179 Contractació persona treballadora:
DNI 43169021E

XXXX B-57682957 2019019 18180 Contractació persona treballadora 
DNI 5922688G

XXXX 43049528Z 2019020 18353 Contractació persona treballadora:
DNI43230476K

XXXX E16641615 2019021 18613 Millora exterior del comerç
XXXX 43057743H 2019022 18614 Alta persona autònoma
XXXX 43213579Y 2019023 18335 Alta persona autònoma
XXXX B57714040 2019024 18440 Millora exterior del comerç
XXXX 43132870G 2019025 18461 Millora exterior del comerç
XXXX 43132870G 2019026 18462 Alta persona autònoma
XXXX 43205348D 2019027 18505 Millora exterior del comerç

XXXX 43205348D 2019028 18508 Contractació persona treballadora:  
DNI 43214307K

XXXX 43205348D 2019029 18509 Alta persona autònoma
XXXX X9469781Z 2019030 18641 Alta persona autònoma
XXXX X9469781Z 2019031 18645 Millora exterior del comerç

XXXX X9469781Z 2019032 18647 Contractació persona treballadora:  
DNI X8046191D

XXXX 41522678L 2019033 18670 Millora exterior del comerç

XXXX 41522678L 2019034 18671 Contractació persona treballadora: 
DNI : 78220674C

XXXX 43200182H 2019035 18672 Alta persona autònoma

XXXX 43145302Q 2019036 18673 Millora exterior del comerç
XXXX 49369512N 2019037 18674 Alta persona autònoma

3. L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB
núm. 66 de dia 26 de maig de 2016) estableix a l’article 18.8. que, si les sol·licituds no reuneixen els re -
quisits establerts a la convocatòria, es requerirà les persones interessades perquè en el termini de deu
dies esmenin les deficiències.

4. Revisada la documentació i vist que les següents sol·licituds no compleixen algun dels requisits
requerits a les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de la subvenció a favor de les per -
sones sol·licitants, i per tant no es necessària la seva valoració, que es detallen a continuació amb el
motiu corresponent:

Sol·licitant DNI/CIF
núm.

Núm Exp.
PASE

Núm. de re-
gistre d’en-

trada
Motiu

XXXX 43002593E 2019001 7657 No compleix el requisit de tenir mínim 6
mesos de contracte. 

XXXX 43118321Z 2019002 8871 No compleix requisit mínims per la con-
tractació de personal . 
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5. La Comissió Avaluadora, prevista al punt 11.2 de les bases de la convocatòria, celebrada en 18
de desembre 2019, En qualsevol cas , la comissió d' avaluació pot realitzar totes les actuacions que con -
sideri necessàries per a la determinació , el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les
quals s' hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri per -
tinents per resoldre.

L'òrgan instructor, a la vista de l' expedient i de l' informe de l'òrgan col·legiat,formularà proposta de re -
solució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ
de l'òrgan competent; s' atorgarà termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions. 

Examinades , si escau , les al·legacions presentades per les persones interessades, l' òrgan instructor
formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d' expressar la persona sol·licitant o la relació de
persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la subvenció , la seva quantia, especifi -
cant l' avaluació i els  criteris de valoració seguits per efectuar-la . En cas que les persones interessades
no presentin al·legacions , la proposta de resolució s' entendrà definitiva. 

Si l' import de la subvenció de la proposta de resolució provisional és inferior a la que figura en la sol·lici -
tud presentada, la persona beneficiària podrà reformular la sol·licitud. 

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d' acord amb l' establert en aquestes bases i
convocatòria , es notificarà a les persones interessades que hagin estat proposades com a beneficiàries
o beneficiaris a la fase d' instrucció perquè en el termini de deu(10) dies hàbils comuniquin la seva re -
núncia expressa. Transcorregut aquets termini, es donaran per acceptades les subvencions atorgades. 

6.    La Comissió Avaluadora, prevista al punt 9 ( Criteris objectius d' atorgament de la subvenció) de les
bases de la convocatòria, celebrada en data 05 de desembre de 2018.

La concessió de les subvencions d' aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concur -
rència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

Les subvencions d’atorgament en primer lloc, a les persones beneficiàries de les subvencions concedi -
des en la convocatòria de subvencions al foment de l' ocupació de 2017, que a 31 de desembre de 2017
no haguessin esgotat l' import màxim subvencionable i que tinguin dret a aquesta subvenció pel temps
restant, indicades en el punt 4 d' aquestes bases, i en segon lloc, a aquelles persones sol·licitants que
obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a continuació.
   
No obstant el procediment ordinari de concessió d' aquestes subvencions serà el de concurrència com-
petitiva, s'exceptuarà del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reu-
neixin els requisits establerts per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria fos suficient ( revisa-
des totes les sol·licituds del 2019 més les pendents del 2018 el crèdit és suficient),atenent al nombre de 
les sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació .

 Persona
Sol·licitant

Cost total
del projecte.

Import
màxim

subvenció

Núm.
registre
d’entr.

Observacions Atorgament

XXXX 1200,00€ 7657 Denegació no compleix requisits 
XXXX 1200,00€ 8871 Denegació no compleix requisits
XXXX 700,00€ 9432 Concessió 
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XXXX 930,00€ 700,00€ 9433 Concessió
XXXX 2023,60€ 700,00€ 11788 Concessió
XXXX 2366,00€ 700,00€ 11789 Concessió
XXXX 2638,02€ 1200,00€ 12589 Concessió
XXXX 700,00€ 13185 Concessió
XXXX 3397,00€ 700,00€ 17253 Concessió
XXXX 884,00€ 1200,00€ 17250 Concessió
XXXX 2090,0€ 700,00€ 17373 Concessió
XXXX 2546,90€ 700,00€ 17436 Concessió
XXXX 11.458,00€ 700,00€ 17854 Concessió
XXXX 2923,72€ 1200,00€ 18129 Concessió
XXXX 809,38€ 1200,00€ 18176 Concessió
XXXX 700,00€ 18172 Concessió
XXXX 1200,00€ 18178 Concessió
XXXX 1200,00€ 18179 Concessió
XXXX 1200,00€ 18180 Concessió
XXXX 2833,42€ 1200,00€ 18353 Concessió
XXXX 1264,00€ 1200,00€ 18613 Concessió
XXXX 3188,39€ 700,00€ 18614 Concessió
XXXX 700,00€ 18335 Concessió
XXXX 1215,00€ 700,00€ 18440 Concessió
XXXX 429€ 700,00€ 18461 Concessió
XXXX 700,00€ 18462 Concessió
XXXX 700,00€ 18505 Concessió
XXXX 1200,00€ 18508 Concessió
XXXX 700,00€ 18509 Concessió
XXXX 3666,98€ 700,00€ 18641 Concessió
XXXX 680,00€ 700,00€ 18645 Concessió
XXXX 1200,00€ 18647 Concessió
XXXX 3520,00€ 700,00€ 18670 Concessió
XXXX 1200,00€ 18671 Concessió
XXXX 700,00€ 18672 Concessió
XXXX 700,00€ 18673 Concessió
XXXX 700,00€ 18674 Concessió

XXXX

120,43€
pendent de
justificació i
pagament
any 2018.  

14278 Concessió any 2018 

TOTAL CONCESSIONS  2019 + UNA 
CONCESSIÓ PENDENT DE PAGAMENT
2018.

36 EXPEDIENTS 30.620.43 € CONCESSIONS 

TOTAL DENEGACIONS 2 EXPEDIENTS 2.400,00 € DENEGACIONS
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6. La quantitat total a subvencionar per l’Ajuntament d’Inca és d'un màxim de 40.000,00 € . Els lí-
mits per persona beneficiària seran de 700,00 € per cada una de les altes noves de persones autònomes i
1.200,00 € per cada una de les noves contractacions de persones treballadores, 700,00€ o 1200,00€ per
millores exteriors. 

7. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 430.48916 del pressupost de l’Ajunta -
ment d’Inca per a l’any 2019.

8. Les persones beneficiàries no han presentat la certificació d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, que d’acord amb el punt 14 de les bases reguladores, hauran
d’aportar en el termini de justificació. Com a documentació justificativa aporten declaració responsable
d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d’obligacions tributàries
i de la Seguretat Social, segons el model de l’Annex 3 de les bases reguladores de la convocatòria,
d’acord amb allò establert al punt 7.10 de les bases reguladores i a l’article 69 de la llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Normativa aplicable

1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local –LRBRL.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions –LGS.
3. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17

de novembre, general de subvencions –RLGS.
4. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB

núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
5. Bases d’execució del pressupost vigent.
6. Bases  reguladores  de  la  convocatòria  per  a  l’atorgament  de  subvencions  en  règim  de

concurrència competitiva d’entitats socials de l’Ajuntament d’Inca a favor d’entitats socials sense
finalitat de lucre (BOIB núm. 80 de dia 1 de juliol de 2017).

7. Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques –LPAC.

Conclusió

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.  Denegar  la  concessió  d’una  subvenció  a  favor  de  les  persones  sol·licitants,   relativa  a
l’autoocupació / contractació de persones treballadores, i pels motius, que es detallen a continuació:

Sol·licitant DNI/CIF
núm.

Núm Exp.
PASE

Núm. de re-
gistre d’en-

trada
Motiu

XXXX 43002593E 2019001 7657 No compleix el requisit de tenir mínim
6 mesos de contracte. 

XXXX 43118321Z 2019002 8871 No compleix requisit mínims per la
contractació de personal . 
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Segon. Atorgar la concessió de les subvencions a favor de les persones beneficiàries i de les quanties
que es transcriuen a continuació:

Núm. Reg.
Entr.

Núm Exp.
PASE

Sol·licitant /
Pesona

Beneficiària
NIF/CIF Import pressu-

post
Import màxim

subvenció

9432 2019003 XXXX 47870972Z 700,00€
9433 2019004 XXXX 23819286A 930,00€ 700,00€
11788 2019005 XXXX 78217540Z 2023,60€ 700,00€
11789 2019006 XXXX 78215800E 2366,00€ 700,00€
12589 2019007 XXXX X1703730M 2638,02€ 1200,00€
13185 2019008 XXXX Y5503442Q 700,00€
17253 2019009 XXXX 43075522H 3397,00€ 700,00€
17250 2019010 XXXX B57597932 884,00€ 1200,00€
17373 2019011 XXXX B57903445 2090,0€ 700,00€
17436 2019012 XXXX 43105707G 2546,90€ 700,00€
17854 2019013 XXXX 43057811V 11.458,00€ 700,00€
18129 2019014 XXXX 43002593E 2923,73€ 1200,00€
18176 2019015 XXXX B-57682957 809,38€ 1200,00€
18172 2019016 XXXX 43169879Y 700,00€
18178 2019017 XXXX B-57682957 1200,00€
18179 2019018 XXXX B-57682957 1200,00€
18180 2019019 XXXX B-57682957 1200,00€
18353 2019020 XXXX 43049528Z 2833,42€ 1200,00€
18613 2019021 XXXX E16641615 1264,00€ 1200,00€
18614 2019022 XXXX 43057743H 3188,39€ 700,00€
18335 2019023 XXXX 43213579Y 700,00€
18440 2019024 XXXX B57714040 1215,00€ 700,00€
18461 2019025 XXXX 43132870G 429,00€ 700,00€
18462 2019026 XXXX 43132870G 700,00€
18505 2019027 XXXX 43205348D 700,00€
18508 2019028 XXXX 43205348D 1200,00€
18509 2019029 XXXX 43205348D 700,00€
18641 2019030 XXXX X9469781Z 3666,98€ 700,00€
18645 2019031 XXXX X9469781Z 680,00€ 700,00€

18647 2019032 XXXX X9469781Z 1200,00€
18670 2019033 XXXX 41522678L 3520,00€ 700,00€
18671 2019034 XXXX 41522678L 1200,00€
18672 2019035 XXXX 43200182H 700,00€
18673 2019036 XXXX 43145302Q 700,00€
18674 2019037 XXXX 49369512N 700,00€

amb càrrec a la partida pressupostària 430.48916 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any
2019, supeditant l ’import subvencionat a la justificació.
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Tercer. Informar les persones beneficiàries que el pagament de les subvencions es farà efectiu amb la
presentació prèvia del compte justificatiu al qual es computaran les despeses i els ingressos de l'acció
subvencionable dins el termini establert a les bases de la convocatòria; és a dir, de dia 1 de gener fins
dia 29 de febrer de 2020 ambdós inclosos.
Per fer efectiu el pagament, s’ha de justificar, com a mínim, la quantia subvencionable del pressupost
aprovat. En cas contrari, la subvenció es calcularà en base al 50% de les quanties subvencionables
justificades que s’estableixen al punt 9 de les bases reguladores de la convocatòria.

Quart. En cas que les persones interessades no presentin la seva renúncia expressa a la concessió de
la subvenció, s'entendrà acceptada en els termes i quantia regulats en la normativa d'aplicació.

Cinquè. En cas que les persones interessades no presentin al·legacions aquest acord s'entendrà elevat
a definitiu.

Sisè. Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament (www.incaciutat.com) i donar un termini de
10 dies hàbils des del següent a la seva publicació perquè les persones interessades, si s’escau, hi pre -
sentin al·legacions o renunciïn a la concessió.

Presidenta:

La Regidora Delegada de l'Àrea d’Innovació i Empresa  i Mercats,
Maria José Fernández Molina

Vocals:

TAE d’Intervenció, TGM Projecte PASE,
Joan Gelabert Rayó Francisca Hernández Pascual
Absent

Secretari (amb veu, però sense vot):
Administratiu d'administració general  de l’Ajuntament,
Salvador Sanchez Martínez
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PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE L’ÀREA D’INNOVACIÓ I EMPRESA  I MERCATS

Vist l'anterior informe-proposta de resolució, l'assumeixo i manifesto la meva conformitat, per la qual
cosa l'elevo a la Junta de Govern per a la seva aprovació.

Contra aquest acord que esgota la via administrativa, de conformitat amb l'  article 114.1c)de la Llei
39/2015  1 d'octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques , l' article
52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril , reguladora de les bases de règim local,i altres normes concordants i
complementàries , es podran interposar, alternativament , els recursos següents :

• Directament  el  recurs  contenciós  administratiu  davant  l'òrgan  competent  de  la  jurisdicció
contenciosa administrativa , en el termini de dos mesos , comptadors a partir del dia següent de
la notificació del present acord, de conformitat am el que disposa l' article46.1 Llei 29/1998, de
13 de juliol, de la jurisdicció contenciós-administrativa. 

• El recurs potestatiu de reposició , que s' interposarà davant l' òrgan que ha dictat aquest acord
en el termini d' un mes , comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord ,
de conformitat amb l' establert a l' article 123 i 124 de la Llei de procediment administratiu comú
abans esmentada. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició , que es produirà
pel transcurs d' un mes des de la seva presentació sense que s' hagi resolt expressament ni
s'hagi  notificat,  podrà  interposar-se  el  recurs  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  sis
mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s' estimi pertinent.

Inca, 19 de desembre de 2019

La Regidora Delegada de l'Àrea d'Innovació i Empresa  i Mercats,
Maria José Fernández Molina

L'Interventor,
Antoni Cànaves Reynés
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