
La Comissió Avaluadora reunida en data 26 de març de 2019, formada pels següents assistents:

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

Vocals:
• Joan Gelabert Rayó, TAE d’Intervenció.
• Francisca Hernández Pascual , TGM del Projecte PASE

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

INFORME-PROPOSTA

Assumpte: reconeixement de l'obligació i pagament de les subvencions per concurrència competitiva de
l’Ajuntament d’Inca per al Foment de l’Ocupació per a l’any 2018

Antecedents

1. Per l’Ajuntament d’Inca en ple, a la sessió ordinària de dia 22 de març de 2018, es varen aprovar les
bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al foment de l’ocupació a favor de persones físiques i jurídiques,
emprenedores i per la contractació de persones treballadores, durant l’any 2018 (publicades al BOIB
núm. 69 de dia 05 de juny  de 2018).

2. El  termini  de presentació  de sol·licituds va finalitzar  dia  16 de novembre de 2018.  Revisades pels
tècnics  municipals  les  sol·licituds  presentades,  es  varen  detectar  deficiències  en  la  documentació
presentada,  per  la  qual  cosa,  i  en  base  a  l’article  18.8  de  l’Ordenança  general  reguladora  de  la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016), es va
procedir  a  requerir  la  documentació  a  les  persones  sol·licitants  perquè  en  el  termini  de  deu  dies
esmenessin les deficiències.

3. Per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca, en sessió ordinària de dia 12 de desembre de 2018, es
va atorgar la concessió de les subvencions a favor de les persones beneficiàries i  de les quanties
d’acord  amb  els  criteris  de  valoració  i  els  requisits  establerts  en  les  bases  reguladores  de  la
convocatòria, valoració efectuada per la Comissió Avaluadora, prevista al punt 11.2 de les bases de la
convocatòria,   celebrada en data  05 de desembre de 2018,amb càrrec a  la partida pressupostària
430.48916 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2018, supeditant l’ import subvencionat a la
justificació. De dit acord es transcriuen les quanties màximes a continuació:
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Núm. Reg. Entr. Núm Exp. PASE
Sol·licitant /

Pesona
Beneficiària

NIF/CIF
Import

pressupost
Import màxim

subvenció

10792 2018001 B-07552xxx 2.536,28 € 1.200,00 €
10788 2018002 B-07552xxx 2.548,26 € 1.200,00 €
11243 2018003 782132xxx 27.413,00 € 500,00 €
11258 2018004 443282xxx 500,00 €
12237 2018005 430036xxx 500,00 €
13014 2018006 781981xxx 2.142,00 € 1.000,00 €
13270 2018007 430721xxx 1.419,33 € 1.000,00 €
13610 2018008 430336xxx 20.318,82 € 500,00 €
13611 2018009 430336xxx 1.030,00 € 1.000,00 €
13612 2018010 430336xxx 2.758,86 € 1.200,00 €
13615 2018011 430336xxx 2.758,86 € 1.200,00 €
13616 2018012 430336xxx 1.638,79 € 1.200,00 €
13794 2018013 448068xxx 2.588,85 € 500,00 €
13796 2018014 448068xxx 571,95 € 500,00 €
13941 2018015 430728xxx 10.320,99 € 500,00 €
14266 2018016 B16574xxx 7.388,79 € 500,00 €
14267 2018017 B16574xxx 918,00 € 1.000,00 €
12268 2018018 B16574xxx 3.188,00 € 1.200,00 €
14275 2018020 Y2852xxx 10.320,99 € 500,00 €
14276 2018021 72552xxx 1.592,92 € 1.200,00 €
14278 2018022 43084xxx 4.335,68 € 500,00 €
14337 2018023 30559xxx 500,00 €
14354 2018024 37334xxx 1.012,00 € 500,00 €
13364 2018026 4308xxxx 500,00 €

IMPORT TOTAL CONCEDIT 18.900,00 €

4. 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  24.2  que,  la  justificació  es realitzarà en la  forma,
moment, terminis i condicions establertes a les bases reguladores o a la convocatòria de la subvenció.
Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions al foment de l’ocupació per 2018 (BOIB núm.
69 de dia 05 de juny  de 2018) estableix al punt 14 que, si la justificació de la subvenció no compleix els
requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè
esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la
subvenció, afegeix que, el pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la
persona beneficiària, de la realització de l’activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la
subvenció, i que, el dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què
no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

5. Revisades pels tècnics municipals les justificacions presentades dins el termini comprés de dia 1 de
gener de 2019 a 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos, d’acord amb els criteris de valoració i els
requisits establerts a les bases, s’ha detectat deficiències en la documentació presentada en temps i
forma i la mancança de documentació presentada en termini i fora de termini de justificació per part de
persones beneficiàries, tal com es detalla a continuació:
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Núm. Reg.
Entr.

Núm Exp.
PASE

Sol·licitant /
Pesona

Beneficiària
NIF/CIF Observacions

10792 2018001 B-0755xxx Documentació  completa.Justifica amb temps i forma 
10788 2018002 B-0755xxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma.
11243 2018003 78213xxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma.

11258 2018004 44328xxx
No presenta documentació, no té llicència d' opertura. presenta 
renúncia . 

12237 2018005 43003xxx No presenta documentació , desisteix .presenta renúncia. 
13014 2018006 781981xxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma.
13270 2018007 430721xxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma.
13610 2018008 430336xxx No presenta documentació, no presenta llicència d' opertura
13611 2018009 43033xxx No presenta documentació, no presenta llicència d' opertura
13612 2018010 43033xxx No presenta documentació, no presenta llicència d' opertura
13615 2018011 43033xxx No presenta documentació, no presenta llicència d' opertura
13616 2018012 43033xxx No presenta documentació, no presenta  llicència d' opertura
13794 2018013 448068xxxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma
13796 2018014 448068xxxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma
13941 2018015 430728xxxx No presenta documentació amb temps .Renúncia 
14266 2018016 B1657xxxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma
14267 2018017 B1657xxxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma
12268 2018018 B1657xxxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma
14275 2018020 Y2852xxxx No presenta documentació amb temps. Renúncia 
14276 2018021 72552xxxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma
14278 2018022 43084xxxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma

14337 2018023 30559xxxx
No presenta documentació, no té llicència d' opertura. presenta 
renúncia . 

14354 2018024 37334xxxx Documentació completa.Justifica amb temps i forma

13364 2018026 43085xxxx
No presenta documentació justificativa amb temps , presenta 
renúncia . 

La justificació fora termini, d’acord amb l’article 36 de l’Ordenança general de subvencions, constitueix
una infracció lleu, i s’entén que existeix aquesta circumstància quan el responsable de la infracció hagi
realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels funcionaris de la Intervenció
en l’exercici de les funcions de control financer.

Que d’acord amb l’article 39 de l’Ordenança general de subvencions, la sanció pecuniària proporcional
s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, el què no impossibilita el
reconeixement de l’obligació i pagament de la subvenció corresponent.

6. La Comissió Avaluadora, ha revisat les justificacions presentades d’acord amb els criteris de valoració i
els requisits establerts a les bases, procés del qual ha sorgit la següent proposta de pagament amb els
imports que es refereixen seguidament:
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Núm.
Reg.
Entr.

Núm Exp.
PASE

Sol·licitant / Persona Beneficiària NIF/CIF
Import

pressupost

Import
pressupost

justificat

Import
concedit

subvenció

10792 2018001 B-075xxxx 2.536,28 € 2.536,28 € 1.200,00 €

10788 2018002 B-0755xxx 2.548,28 € 2.548,28 € 1.200,00 €

11243 2018003 782132xxx 27.413,00 € 5.326,52 € 500,00 €

11258 2018004 443282xxx 0,00 € 0,00 €

12237 2018005 43003xxx 0,00 € 0,00 €

13014 2018006 78198xxx 2.142,00 € 2.142,00 € 1.000,00 €

13270 2018007 43072xxx 1.419,33 € 1.419,33 € 1.000,00 €

13610 2018008 43033xxx 20.318,82 € 0,00 € 0,00 €

13611 2018009 430336xxx 1.030,00 € 0,00 € 0,00 €

13612 2018010 430336xxx 2.758,86 € 0,00 € 0,00 €

13615 2018011 43033xxxx 2.758,86 € 0,00 € 0,00 €

13616 2018012 43033xxxx 1.683,79 € 0,00 € 0,00 €

13794 2018013 44806xxxx 2.588,85 € 2.588,85 € 500,00 €

13796 2018014 44806xxxx 571,95 € 571,95 € 285,98 €

13941 2018015 43072xxxx 10.320,99 € 0,00 € 0,00 €

14266 2018016 B1657xxx 7.388,78 € 7.388,78 € 500,00 €

14267 2018017 B1657xxx 918,00 € 918,00 € 918,00 €

12268 2018018 B1657xxxx 3.188,00 € 3.188,00 € 1.200,00 €

14275 2018020 Y28526xxx 10.320,99 € 0,00 € 0,00 €

14276 2018021 72552xxxx 1.592,92 € 1.592,92 € 796,48 €

14278 2018022 430845xxxx 4.335,68 € 759,14 € 379,57 €

14337 2018023 30559xxxx 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14354 2018024 37334xxxx 1.012,00 € 1.012,00 € 500,00 €

13364 2018026 43085xxx 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL QUANTITAT TOTAL A PAGAR 9.980,03 €

7. La quantitat total a pagar per part de l’Ajuntament d’Inca és d'un màxim de cinc cents (500,00 €)
euros  per  persona beneficiària  en  règim d’ autoocupació  i  mil  dos-cents  (1.200,00  €)  euros  per
persona contractada en el règim general de la Seguretat Social.

8. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 430.48916 del pressupost de l’Ajuntament
d’Inca.
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Normativa aplicable

1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals –

RSCL.
4. 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.
5. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66

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

competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al foment de l’ocupació per l’any 2018 a favor de persones
físiques i jurídiques per la creació de llocs de feina així com l’autoocupació (BOIB núm. 69, de dia 05
de juny de 2018).

Conclusió

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

Primer. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament, amb càrrec a la partida pressupostària 430.48916 del
pressupost vigent de l’Ajuntament d’Inca, a les persones beneficiàries que es transcriuran a continuació:

Núm. Reg. Entr. Núm Exp. PASE
Sol·licitant / Pesona

Beneficiària
NIF/CIF

Import concedit
subvenció justificat

10792 2018001 B-0755xxxx 1.200€

10788 2018002 B-0755xxxx 1.200€

11243 2018003 78213xxxx 500,00€

13014 2018006 78198xxxx 1.000,00€

13270 2018007 43072xxxx 1.000,00€

13794 2018013 448068xxx 500,00€

13796 2018014 448068xxx 285,98€

14266 2018016 B1657xxxx 500,00€

14267 2018017 B1657xxxx 918,00€

12268 2018018 B16574xxxx 1.200,00€

14276 2018021 72552380F 796,48€

14278 2018022 43084xxxx 379,57€

14354 2018024 3733xxxxx 500,00€

IMPORT TOTAL 9980,03€

El pagament queda supeditat a la seva acceptació expressa o tàcita, en el termini de deu (10) dies hàbils des
del següent a la seva publicació.
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Segon. Denegar el pagament, en base als articles 25 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
d’Inca i 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pels motius transcrits i a les persones beneficiàries
següents:

Núm. Reg. Entr. Núm Exp. PASE
Sol·licitant /

Pesona
Beneficiària

NIF/CIF Motiu

11258 2018004 4432xxxxx
No presenta documentació, no té llicència d' 
opertura. presenta renúncia . 

12237 2018005 43003xxx
No presenta documentació , desisteix .presenta 
renúncia. 

13610 2018008 43033xxx
No presenta documentació, no presenta 
llicència d' opertura

13611 2018009 430336xxxx
No presenta documentació, no presenta 
llicència d' opertura

13612 2018010 43033xxxx
No presenta documentació, no presenta 
llicència d' opertura

13615 2018011 43033xxx
No presenta documentació, no presenta 
llicència d' opertura

13616 2018012 43033xxxx
No presenta documentació, no presenta  
llicència d' opertura

13941 2018015 430728xxx
No presenta documentació amb temps 
.Renúncia 

14275 2018020 Y2852xxx
No presenta documentació amb temps. 
Renúncia 

14337 2018023 30559xxx
No presenta documentació, no té llicència d' 
opertura. presenta renúncia . 

13364 2018026 43085xxx
No presenta documentació justificativa amb 
temps , presenta renúncia . 

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

Quart.  Publicar aquest acord al  web de l’Ajuntament i  donar un termini  de deu (10) dies hàbils des del
següent a la seva publicació perquè les persones interessades, si escau, hi presentin al·legacions.

Inca, 26 de març de 2019

Presidenta:
La Regidora Delegada de l'Àrea de Promoció Econòmica i Mercats,
Maria José Fernández Molina

Vocals:
TAE d’intervenció TGM Projecte PASE
Joan Gelabert Rayó Francisca Hernández Pascual 

Secretari (amb veu, però sense vot):
Administratiu d’administració general de l’Ajuntament,
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José Salvador Sánchez Martínez

PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I MERCATS

Vist l'anterior informe -proposta de resolució, l'assumeix i manifesta la seva conformitat, per la qual cosa
l'eleva a la Junta de Govern per a la seva aprovació.

Inca, 03 d' abril  de 2019

La Regidora Delegada de l'Àrea Intervengut i Conforme,
de Promoció Econòmica i Mercats, L'Interventor,
Maria José Fernández Molina Antoni Cànaves Reynés
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