INFORME PROPOSTA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LES SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES D'ALUMNES DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I
`PRIMÀRIA D'INCA I DE LA REGIDORA D'EDUCACIÓ
La Comissió Avaluadora, reunida en data 22 de desembre de 2016, emet el següent
INFORME
Assumpte: reconeixement de l'obligació i pagament de les subvencions per concurrència competitiva a
les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres educatius públics d'educació infantil i
primària d'Inca.
Antecedents
1. Per l’Ajuntament d’Inca en ple, a la sessió ordinària de dia 28 de juliol de 2016, es varen aprovar les
bases reguladores de la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a favor de les Associacions de mares i pares dels Centres educatius Públics
d'Ensenyament Infantil i Primària d'Inca (publicades al BOIB núm. 112 de dia 3 de setembre de 2016).
2. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, les associacions sol·licitants han estat les següents:
•

APA CEIP Llevant, registre 11384 de 13 de setembre de 2016

•

APA CEIP Ponent, registre 11803 de 19 de setembre de 2016

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
requisits establerts a la convocatòria, es requerirà les persones interessades perquè en el termini de
10 dies esmenin les deficiències.
4. Finalitzat el termini per a l'esmena de deficiències i una vegada revisades pels tècnics municipals
les sol·licituds i documentació presentada, es detecta una sol·licitud fora de termini: APA CEIP
Ponent, amb registre 11803 de 19 de setembre de 2016.
5. La Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2016, va aprovar la proposta d'acord de la
Comissió Avaluadora, reunida dia 11 de novembre de 2016 per a la concessió i denegació de les
subvencions per concurrència competitiva a les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres
educatius públics d'educació infantil i primària d'Inca.
6. La Comissió Avaluadora (prevista al punt 10.2 de les bases de la convocatòria) va valorar les
justificacions presentades, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts a les bases,
valoració de la qual ha sorgit la següent proposta de pagament amb els imports que es refereixen
seguidament:
Entitat sol·licitant

CIF núm.

Cost total projecte

Punts

Subvenció
aprovada

APA CEIP
Llevant

G07487100

3.000 €

27

2.700 €
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APA CEIP
Ponent

G07468754

22.552 €

0

0

Fora de termini

7. La quantitat total a subvencionar per l’Ajuntament d’Inca és d'un màxim de 2.700 €.
8. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 2016/000/320/48909/01 del pressupost de
l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2016.
9. L´APA del CEIP LLevant ha presentat a hores d'ara la documentació d’estar al corrent de les
obligacions amb la Hisenda estatal i amb la seguretat social.
Normativa aplicable
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 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 a les Associacions de mares i pares dels Centres educatius Públics d'Ensenyament Infantil
i Primària d'Inca (BOIB núm. 112, de dia 3 de setembre de 2016).
Conclusió
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer. Reconèixer l'obligació i el pagament amb càrrec a la partida pressupostària 2016/000/320/48908 del
pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2016 als beneficiaris que es transcriuen a continuació:
Entitat sol·licitant

CIF núm.

Cost total projecte

Punts

Subvenció
aprovada

APA CEIP
Llevant

G07487100

3.000 €

27

2.700 €

APA CEIP
Ponent

G07468754

22.552 €

0

0

Observacions

Fora de termini
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Segon. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament així com al tauler d'edictes a través de la web de
l'Ajuntament.
Inca, 22 de desembre de 2016
La presidenta de la Comissió
Alice Weber
Vocals:
Joana Coli Corró

Joan Gelabert Rayó

Tècnica de Cultura i Educació

TAE Intervenció municipal

PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D'EDUCACIÓ
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 la seva aprovació.
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:
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’article 46.1 Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa 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 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, 22 de desembre de 2016
Intervingut i conforme
La regidora delegada d'Educació

L'interventor

Alice Weber

Antoni Cànaves Reynés
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