Per Junta de Govern, a la seva sessió ordinària de data 1 de juliol de 2020 s’ha adoptat el
següent acord:

" En data 22 de juny de 2020 es va reunir la Comissió Avaluadora per al reconeixement de
l'obligació i proposta de pagament de les subvencions en relació a la convocatòria relació a la
convocatòria de subvencions a entitats socials sense finalitat de lucre per a l’any 2019
(publicades al BOIB núm. 74 de dia 4 de juny de 2019 i a la BDNS amb el núm. 452874).
En la mateixa sessió es va aprovar l'informe que es transcriu a continuació:
La Comissió Avaluadora reunida en data 22 de juny de 2020 emet el següent
INFORME-PROPOSTA
Antecedents.Primer.- En sessió ordinària celebrada en data 25 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament d'Inca
va aprovar les bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per a entitats socials sense finalitat de lucre
per a l'any 2019.
Així mateix, es va aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 40.000,00.-€ amb
càrrec l’aplicació pressupostària 000. 2312.48902 del pressupost per a l'exercici 2019.
Segon.- En data 4 de juny de 2019 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears núm. 74, un extracte de les bases de la convocatòria de subvencions per a
entitats socials sense finalitat de lucre per a l’any 2019.
El termini per la presentació de sol·licituds era de 20 dies hàbils a partir del dia següent de la data
de publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Tercer.- La Comissió Avaluadora, prevista en el punt 10.2 de les bases, va valorar les
sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en
aquelles, valoració de la qual va sorgir la següent proposta de concessió de la subvenció,
aprovada per la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2019:

Entitat
sol·licitant

CIF núm.

Cost total del
projecte/
acció

Import
màxim
subvencionab
le

Punts

Subvenció
concedida

Asociación
de Padres de
Niños con
Cáncer de
Baleares
(ASPANOB)

G07608771

11.814,13 €

3.000,00 €

25

2.500,00 €
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Fundació
Deixalles

G07255953

25.713,00 €

3.000,00 €

25

2.500,00 €

Fundación
de Padres de
Personas con
Discapacida
d Auditiva
(Fundación
ASPAS)

G07071921

3.201,55 €

3.000,00 €

25

2.500,00 €

Associació
Balear
d'Esclerosi
Múltiple
(ABDEM)

G07721970

23.776,33 €

3.000,00 €

25

2.500,00 €

Associació
Finestra al
Sud

G07975048

2.337,20 €

2.337,20 €

0

0,00 €

Asociación
Española
contra el
Cáncer

G28197564

51.748,46 €

3.000,00 €

30

3.000,00 €

La Sonrisa
Médica

V07664188

3.357,98 €

3.000,00 €

30

3.000,00 €

TOTAL

16.000,00 €

De la valoració efectuada per la Comissió Avaluadora resulta que la quantitat total màxima a
subvencionar per l’Ajuntament d’Inca ascendeix a 16.000,00 €.
En la mateixa sessió de la Junta de Govern es va acord l’ampliació del termini de presentació
del compte justificatiu fins les 14:00 hores del dia 30 d’octubre de 2019 de conformitat amb el
que disposa l’article 70 del Reial Decret 887/2006.
L’acord provisional de concessió va ser publicat a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca i al
taulell d’anuncis en data 25 de setembre de 2019, acord el qual s’elevà a definitiu ja que les
entitats beneficiàries no presentaren al·legacions dins el termini de 10 dies hàbils previst a les
bases reguladores de la convocatòria.
Quart. De conformitat amb l’acordat per la Junta de Govern en data 25 de setembre el termini
de justificació de les subvencions concedides finalitzava a les 14:00 hores del dia 30 d’octubre
de 2019, presentant-se les següents de conformitat amb la següent relació:

Entitat

CIF núm.

Data de presentació de la
justificació

Núm. de registre
d’entrada

Asociación de Padres
de Niños con Cáncer
de Baleares
(ASPANOB)

G07608771

17.10.2019

16.883

Fundació Deixalles

G07255953

28.10.2019

17.474
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Fundación de Padres
de Personas con
Discapacidad Auditiva
(Fundación ASPAS)

G07071921

7.11.2019

18.271

Associació Balear
d'Esclerosi Múltiple
(ABDEM)

G07721970

29.10.2019

17.566

Asociación Española
contra el Cáncer

G28197564

30.10.2019

17.777

La Sonrisa Médica

V07664188

31.10.2019

17.922

No obstant, malgrat les entiatts "Fundación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva" i
"La Sonrisa Médica" han presentat la documentació justificativa fora del termini i atesa les
darreres interpretacions doctrinals i jurisprudencials en el qual s'estableix que; "El deber de
justificación que se prevé en la normativa vigente en materia de subvenciones (tanto en la
legislación foral como en la estatal) constituye un acto obligatorio del beneficiario, en el que se
debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención
pública. Además, la rendición de la cuenta justificativa debe realizarse dentro del plazo que se
establece en la convocatoria, habiendo señalado los Tribunales que la falta de justificación en
plazo daba lugar al reintegro de subvenciones.
Pero, en fechas recientes, la propia Audiencia Nacional, ha comenzado a modular el criterio
expuesto, abriendo la posibilidad de que la justificación presentada fuera de plazo pueda ser
aceptada y limitando en consecuencia la acción de reintegro (Sentencia de la Audiencia Nacional
de 29 de octubre de 2003) teniendo en cuenta que los defectos por formalismos deberían
atenuarse, bajo el prisma de determinar si el fin para el que se ha otorgado la subvención se
cumple", i Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries de 9 de febrer de 2000 que
confirma la no aplicabilitat del reintegrament de les subvencions per què el beneficiari incompleix
els seus deures formals de justificació.
I tenint aquest línea jurisprudencial s'analitza el principi de proporcionalitat si el termini per
presentar la documentació havent realitzat l'activitat subvencionada, té caràcter d'essencial o es
tracta d'una simple obligació formal.
En aquest sentit tenim Informe de la Intervenció General de la Comunitat de Madrid de 12 de març
de 2003 en el qual manifesta;
"En lo referente a la presentación por el beneficiario de los documentos justificativos la efectividad
del plazo como condición resolutoria del contrato subvencional, queda mitigado bajo la
perspectiva del principio de proporcionalidad y la consideración de su incumplimiento como de
índole meramente formal".
En conseqüència, tenint en compte els principis abans esmentats, la Comissió Avaluadora valora la
documentació presentada per totes les entitats esmentades en aquest punt.
.
Cinquè.- La Comissió Avaluadora reunida valora les justificacions presentades d'acord amb els
criteris de valoració i els requisits establerts a les bases de valoració formulant-se la següent
proposta de reconeixement de l’obligació i pagament, amb el imports que es refereixen
seguidament:
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ENTITAT
SOL·LICITANT

CIF núm.

SUBVENCI
DESPESES INGRESSOS DÈFICIT
SUBVENCIÓ
Ó
SUBVENCIO OBTINGUTS
RECONEGUDA
CONCEDID
NABLE
A

Asociación de
Padres de Niños
con Cáncer de
Baleares
(ASPANOB)

G07608771

2.500,00 €

11.846,20 €

9.346,20 €

2.500,0 €

2.500,00 €

Fundació Deixalles G07255953

2.500,00 €

27.622,12 €

25.122,12

2.500,00 €

2.500,00 €

Fundación de
G07071921
Padres de Personas
con Discapacidad
Auditiva
(Fundación
ASPAS)

2.500,00 €

0,00 €

701,55 €

0,00 €

0,00 €

Associació Balear G07721970
d'Esclerosi
Múltiple (ABDEM)

2.500,00 €

23.178,67 €

21.316,08 €

1.862,57 €

1.862,59 €

Asociación
G28197564
Española contra el
Cáncer

3.000,00 €

-

-

-

-

La Sonrisa Médica V07664188

3.000,00 €

3.362,38 €

357,38 €

3.005,00 €

3,000,00 €

La data d'emissió dels justificants presentats per «La Fundación de Padres de Personas con
Discapacitat Auditiva» (Fundación ASPAS) no corresponen al període d’activitats subvencionable,
compres de dia 1 de gener de 2019 fins a dia 30 de setembre de 2019 inclòs, havent-se de
considerant-se la despesa presentada per aquesta entitat com a no subvencionable conforme a la
Base 7.1 a) de les bases reguladores de la convocatòria.
Les despeses presentades amb el compte justificatiu per part de l’entitat «Associació Balear
d’Esclerosi Múltiple» (ABDEM) del núm, d’ordre 54, 56, 58, 60 corresponent a despeses de la
Seguretat Social a càrrec de l’empresa en relació a les nòmines del més de setembre, l’entitat no ha
presentat la justificació de l’ingrés de les quotes de la Seguretat Social dintre del període de
justificació considerant-se per tant l’import de 637,41 € com a despesa no subvencionable
conforme l’apartat 14.1. a) de les Bases reguladores de la Subvenció.
En data 10 de desembre de 2019 va ser notificada la comunicació a l’entitat «Associació Espanyola
contra el Càncer» per tal de que en el termini de deu dies hàbils esmenés l’entitat les deficiències i
aportés la documentació justificativa preceptiva amb indicació expressa de que si no s’esmenàs
aquestes deficiències o no aportàs la documentació preceptiva requerida en aquest termini es
tendria per desistida la subvenció. En data 24 de desembre de 2019 va finalitzar el termini esmentat
sense que consti cap registre d’entrada de l’entitat, entenent-se per tant la subvenció a favor de
l’entitat «Associació Espanyola contra el Càncer» desistida, havent-se emès informe per l’auxiliar
administratiu adscrit al departament d’intervenció de la no existència de cap presentació de
documentació o esmena per part de l’entitat referida en el termini corresponent.
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Sisè.-Vist que les entitats es troben al corrent de les obligacions tributaries i fiscals conforme els
certificats emesos en data 14 d’abril de 2020.
Setè.- Vist l’informe favorable d’intervenció del règim de requisits bàsics emes per l'Interventor
municipal en data 25 de juny de 2020.
Normativa aplicable.Llei 37/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions-.
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.
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca (BOIB
núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
Bases d'execució del pressupost vigent.
Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’ajuntament d’Inca a favor d’entitats socials sense finalitat
de lucre per al 2019.
Llei 7/985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Conclusió.Per tot això, s’emet informe favorable amb les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMERA.- APROVAR el compte justificatiu en els termes exposats en el punt cinquè del
present informe-proposta .
SEGONA.- RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ (O) i efectuar el pagament per un import de total
de 9.862,59 € a favor de les entitats i pels imports que figuren a la relació següent amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 000.23102.4820004 del pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any
2020.

ENTITAT
SOL·LICITANT

CIF núm.

SUBVENCI
DESPESES INGRESSOS DÈFICIT
SUBVENCIÓ
Ó
SUBVENCIO OBTINGUTS
RECONEGUDA
CONCEDID
NABLE
A

Asociación de
Padres de Niños
con Cáncer de
Baleares
(ASPANOB)

G07608771

2.500,00 €

11.846,20 €

9.346,20 €

2.500,0 €

2.500,00 €

Fundació Deixalles G07255953

2.500,00 €

27.622,12 €

25.122,12

2.500,00 €

2.500,00 €

Fundación de
G07071921
Padres de Personas
con Discapacidad
Auditiva
(Fundación
ASPAS)

2.500,00 €

0,00 €

701,55 €

0,00 €

0,00 €
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Associació Balear G07721970
d'Esclerosi
Múltiple (ABDEM)

2.500,00 €

23.178,67 €

21.316,08 €

1.862,57 €

1.862,59 €

Asociación
G28197564
Española contra el
Cáncer

3.000,00 €

-

-

-

-

La Sonrisa Médica V07664188

3.000,00 €

3.362,38 €

357,38 €

3.005,00 €

3,000,00 €

TERCERA.- Publicar el present acord al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament
d’Inca (www.incaciutat.com) i notificar l’acord a les entitats interessades als efectes oportuns. "

Contra aquest acord que esgota la via administrativa, de conformitat amb l’article 114.1.c. de la
Llei 39/2015, d'1 d’octubre, de procediment administratiu comú, l'article 52.2 de la Llei 7/85, de
2 d’abril de 1985, de bases de règim local, i altres normes concordants i complementàries, es
podran interposar, alternativament, els recursos següents:
a. 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 amb el que disposa l’art. 46.1 Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b. 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 al de la notificació del present
acord, de conformitat amb l’establert a l’article 123 i següents de la Llei de procediment
administratiu 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, 9 / juliol / 2020
El Secretari accidental
Guillermo Corró Truyol
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