La Junta de Govern de data 10 de desembre de 2020 ha adoptat el següent Acord:
«PRIMERA.-DENEGAR I EXCLOURE la sol·licitud presentada per l’entitat «Associació Espanyola
Contra el Càncer» per no tenir la condició d’entitat beneficiari de conformitat amb l’establert en el Punt 3
f) de les Bases Reguladores de la convocatòria a causa de no haver justificat subvencions concedides en
exercicis anteriors.
SEGONA.-DECLARAR DESISTIDA la sol·licitud presentada per l’entitat « Club de Motos Els Galgos
d’Inca» de conformitat amb l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques per no haver procedit a subsanar els defectes presents a la
sol·licitud presentada dintre del termini concedit a tals efectes en el requeriment efectuat.
TERCERA.-DECLARAR DESISTIDA la sol·licitud presentada per l’entitat « «Inca Mallorca
Solidària»de conformitat amb l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques per no haver procedit a subsanar els defectes presents a la
sol·licitud presentada dintre del termini concedit a tals efectes en el requeriment efectuat.
QUARTA.-ACCEPTAR la renuncia presentada per l’entitat «Revetlers des Puig d’Inca» en data 12 de
novembre de 2020.
CINQUENA.- ATORGAR LA CONCESSIÓ I DISPOSAR (D) la despesa a favor de les entitats i per les
quanties que es transcriuen a continuació, 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

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

AFIC - ASSOCIACIÓ FIBROMIÀLGIA

G57359283

695,07 €

ASOC INCA VIVA A.C.P.

G57734634

3.569,55 €

ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON
CANCER DE BALEARES (ASPANOB)

G07608771

3.569,55 €

ASPAS (AS. DE PADRES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA)

G07071921

3.569,55 €

ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLEROSI
MÚLTIPLE

G07721970

3.569,55 €

FINESTRA AL SUD

G07975048

1.875,00 €

FUNDACIÓ DEIXALLES

G07255953

3.569,55 €

FUNDACIÓ ES GARROVER

G57356057

2.915,32 €

FUNDACIÓ CAMPANER

G07879802

2.729,66 €

LA SONRISA MEDICA

V07664188

3.569,55 €

MATER MISERICORDIAE

R0700137C

3.569,55 €

PROBENS

G60378056

2.695,67 €

REVETLA D'INCA

G07553381

2.000,00 €
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ASSUMPTE: Subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats socials
sense finalitat de lucre per l’exercici 2020.

TOTAL

37.897,57 €

SISENA.- En cas que les entitats interessades no presentin al·legacions, aquest acord s'entendrà elevat a
definitiu.
SETENA.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca i donar un termini de 10 dies
hàbils des del dia següent a la seva publicació perquè les entitats interessades, si s'escau, hi presentin
al·legacions.»

El Batle,
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