La Comissió Avaluadora, reunida en data 22 de desembre de 2016, emet el següent
Assumpte: concessió de subvencions, reconeixement de l'obligació i proposta de pagament de les
subvencions a projectes d'entitats veïnals de la ciutat d'Inca 2016.
Antecedents.Primer.- En sessió celebrada en dia 28 de juliol de 2016, el Ple de l'Ajuntament d'Inca va aprovar les
bases per a l'atorgament de subvencions a projectes d'entitats veïnals de la ciutat d'Inca 2016 (BOIB núm.
105 18/08/2016). Aquestes subvencions són per cobrir les despeses derivades de les activitats realitzades
i per la celebració de les festes de Barriada entre l'1 de gener de 2016 i el 31 d'octubre de 2016, amb la
finalitat de potenciar la promoció d'activitats a les entitats veïnals pel foment de la participació ciutadana.
Segon.- Seran subvencionables l'organització i la realització d'activitats de caràcter sociocultural, de
promoció del associacionisme, de la participació ciutadana en la vida pública i per la celebració de les
festes de Barriada entre l'1 de gener de 2016 i el 31 d'octubre de 2016.
Tercer.- En el punt 5 de les Bases es preveu que la quantia total a pagar per part de l'Ajuntament d'Inca,
en l'any 2016, serà d'un màxim de 10.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 924-48917. Així
mateix, en el punt 8 es disposa que, en cap cas, la suma total podrà excedir els 2.500 euros per
associació.
Quart.- En el punt 10 de les Bases es preveu la constitució d'una Comissió Avaluadora integrada pel
regidor delegat de Participació Ciutadana i Festes Patronals, el Sr. Toni Penya Mir; la tècnica de personal
Mª Antònia Ros; el tècnic d'administració especial Joan Gelabert i, com a secretària, l'auxiliar administratiu
dels serveis de Joventut i Participació Ciutadana i Festes Patronals, Antònia Coll (amb veu però sense vot)
que serà substituïda per la Sra. Margarida Mercè Bauzà Gual.
Cinquè.- El termini per a la presentació de les sol·licituds comprenia des del dia 1 al 15 de setembre de
2016, ambdós inclosos.
Sisè.- Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, les entitats sol·licitants han estat les següents:
Entitat sol·licitant

Data de sol·licitud

Núm. registre d'entrada

Nom del projecte/acció

AAVV ÉS BLANQUER

13/09/2016

11404

«Actividades realizadas por la
AV És Blanquer»

AAVV CRIST REI

13/09/2916

11403

«Projecte acció Crist Rei
2016»

AAVV JOSE FERNANDEZ
CELA

13/09/2016

11318

«Fiestas 2016»

AAVV CAN LOPEZ

13/09/2016

11396

«Festes barriada de Can
Lopez»

AAVV VEINS SON AMONDA

14/09/2016

11467

«Activitats realitzades 2016»

AAVV VIES DES TREN

15/09/2016

11576

«Festes barriada Vies des
Tren»

Setè.- El període de justificació comprenia des del 2 al 16 de novembre de 2016, ambdós inclosos.
Vuitè.- Dins l'esmentat període de justificació totes les associacions van presentar la documentació
justificativa, excepte l'associació de veïnats «És Blanquer». En efecte, aquesta última va presentar la
documentació justificativa en data 18 de novembre de 2016 (núm. registre d'entrada 15041).
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Novè.- En el punt 8 de les Bases, es preveu que la puntuació màxima serà de 450 punts, a valorar per part
de la Comissió Avaluadora. Només podran obtenir subvenció aquelles associacions que obtenguin un
mínim de 100 punts. La despesa subvencionada anirà en funció del projecte presentat i de l'import
justificat. En cap cas, la suma total podrà excedir de 2.500 euros per associació.
Normativa aplicable.1. Llei 37/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. 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.
3. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca (BOIB
núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
4. Bases d'execució del pressupost vigent.
5. Bases reguladores de la concessió de subvencions a projectes d'entitats veïnals de la ciutat
d'Inca 2016.
6. Llei 7/985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Comprovacions a efectuar.Primera.- La Comissió Avaluadora, prevista en el punt 10 de les Bases de la convocatòria, va valorar les
sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts a les bases de
valoració de la qual ha sorgit la següent proposta de concessió:
Entitat sol·licitant

Import màxim subvencionable

Punts

Subvenció concedida

AAVV CRIST REI

2.500 €

365

2.027,77 €

AAVV JOSE FERNANDEZ
CELA

2.500 €

250

1.388,88 €

AAVV CAN LOPEZ

2.500 €

200

1.111,11 €

AAVV VEÏNS SON AMONDA

2.500 €

330

1.833,33 €

AAVV VIES DES TREN

2.500 €

200

1.111,11 €

Segona.- La Comissió Avaluadora va valorar les justificacions presentades d'acord amb els criteris de
valoració i els requisits establerts a les bases de valoració de la qual ha sorgit la següent proposta de
reconeixement de l'obligació i pagament, amb els imports que es refereixen seguidament:
Entitat sol·licitant

Subvenció
concedida

Total despeses
subvencionables

Ingressos

Dèficit

Subvenció objecte de
justificació

AAVV CRIST REI

2.027,77 €

3.678,67 €

1.265 €
(quotes socis +
publicitat festes)

2.413,67 €

2.027,77 €

AAVV JOSE
FERNANDEZ CELA

1.388,88 €

1.933,29 €

1.933,29 €

1.388,88 €

AAVV CAN LOPEZ

1.111,11 €

1.089,00 €

1.089,00 €

1.089,00 €

AAVV VEÏNS SON
AMONDA

1.833,33 €

3.653,41 €

2.023,41 €

1.833,33 €

AAVV VIES DES TREN

1.111,11 €

1.270,50 €

1.270,50 €

1.111,11 €

1.630,00 €
(quotes socis)

Tercera.- Observacions. Revisades les justificacions presentades, es varen detectar les següents
deficiències:
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1.- Respecte a la documentació presentada per AAVV CRIST REI. S'ha considerat com DESPESA NO
SUBVENCIONABLE la que té per concepte de «viatge de llenya», per a no complir els requisits mínims
exigits pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen
les obligacions de facturació, en concret, en l'article 6 (no consta el núm. de factura, les dades del
destinatari de les operacions, això és, de qui expedeix la factura, ni el tipus impositiu aplicable).
Per altra banda, s'ha presentat dins termini el resguard de la sol·licitud efectuada a l'Agència Tributària de
les Illes Balears en quant a la situació de l'associació respecte a l'Administració de la CAIB a l'efecte
d'obtenir una subvenció per part de l'Ajuntament d'Inca. Així mateix, s'ha presentat resguard de la
sol·licitud efectuada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la certificació de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries a efectes de ser beneficiari de subvencions o ajudes
públiques.
2.- Respecte a la documentació presentada per AAVV JOSE FERNANDEZ CELA. S'ha considerat com a
DESPESA NO SUBVENCIONABL la justificada en la factura núm. 1001/16 expedida per «Manuela
Dominguez Moreno» per a no complir els requisits mínims exigits pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. En concret, en
la descripció no consta adequadament el concepte de l'operació, incomplint el què disposa l'article 6.1.f)
del Reial Decret: «Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la
determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la
Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de
dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario».
Per altra banda, s'ha presentat dins termini el resguard de la sol·licitud efectuada a l'Agència Tributària de
les Illes Balears en quant a la situació de l'associació respecte a l'Administració de la CAIB a l'efecte
d'obtenir una subvenció per part de l'Ajuntament d'Inca. Així mateix, s'ha presentat resguard de la
sol·licitud efectuada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la certificació de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries a efectes de ser beneficiari de subvencions o ajudes
públiques.
3.- Respecte a la documentació presentada per AAVV VEÏNS SON AMONDA. S'ha considerat com a
DESPESA NO SUBVENCIONABLE, atès que s'ha expedit fora de termini (recordar que el punt 2 de les
Bases preveu què: «Seran subvencionables l'organització i la realització d'activitats de caràcter
sociocultural, de promoció del associacionisme, de la participació ciutadana en la vida pública i per la
celebració de les festes de Barriada entre l'1 de gener de 2016 i el 31 d'octubre de 2016») la justificada
en les següents factures:
1. IFA CASH MALLORCA núm. BI-A-179116 (data: 12/11/2016).
2. MARTIN VACHIANO GIMENEZ núm. 3735 (data 12/11/2016).
3. MERCADONA S.A. núm. 064758 (data 7/11/2016).
4. LIDL SUPERMERCADOS S.A.U núm 036110097 (data 12/11/2016).

Igualment, s'ha considerat com DESPESA NO SUBVENCIONABLE, per no complir els requisits del
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els següents documents justificatius:
•

MONJAS JERÓNIMAS INCA (50,00 euros).

•

P. VICENÇ MIRÓ (50,00 euros).

•

JAIME SOLER BELTRÁN (50,00 euros).

•

BATUCADA FIERES D'INCA (50,00 euros).
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•

TONY CELIA (125 euros).

4.- Respecte a la documentació presentada per AAVV CAN LOPEZ. S'ha presentat dins termini el
resguard de la sol·licitud efectuada a l'Agència Tributària de les Illes Balears en quant a la situació de
l'associació respecte a l'Administració de la CAIB a l'efecte d'obtenir una subvenció per part de
l'Ajuntament d'Inca. Així mateix, s'ha presentat resguard de la sol·licitud efectuada a l'Agència Estatal
d'Administració Tributària per a la certificació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries a efectes de ser beneficiari de subvencions o ajudes públiques.
5.- Respecte a la documentació presentada per AAVV ÉS BLANQUER. En primer lloc, cal tenir en compte
que la documentació justificativa es va presentar fora de termini, el dia 18 de novembre de 2016 (registre
d'entrada núm. 2016), la qual ja és causa suficient per no atorgar la subvenció sol·licitada.
Però, a més, no procedeix a atorgar-li la subvenció sol·licitada atès que l'import dels ingressos obtinguts
supera a l'import de les despeses subvencionables.
Entitat

Despeses
subvencionables

Despeses no
subvencionables

Ingressos

AAVV ÉS BLANQUER

2,774,00 €

267,00 €
(MIAN- JOYERIA Y
TROFEOS )*

11.400,00 €

* NO SUBVENCIONABLE, atès que la factura s'expedeix en nom d'una persona què
amb el sol·licitant de la subvenció.

no

coincideix

Per tant, no procedeix la concessió de la subvenció a favor de l'Associació de veïnats «ÉS
BLANQUER», a més de per haver presentat la justificació fora de termini, per ser superiors els
ingressos que les despeses. En aquest sentit, el punt 5.3 de les Bases disposa què: «En cap cas,
l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ajuts o ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada».
Tercera.- D'acord amb l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions:
«No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no és trobi al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o sigui deutor per
resolució de procedència de reintegrament.». Per tant, el pagament de les subvencions a les
associacions de veïns «CRIST REI», «JOSE FERNANDEZ CELA» i «CAN LOPEZ» està condicionat a
que aquestes presentin els corresponent certificats.
Quarta.- Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 924-48917 del pressupost de
l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2016.
Quinta.- Comprovada la documentació justificativa, l'import total a pagar per part de l'Ajuntament d'Inca
és de 8.729,87 €.
Conclusió.Per tot això, propòs a la Junta de Govern Local l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMERA.- Concedir la subvenció i reconèixer l'obligació i el pagament (condicionat a la
presentació del certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, en el cas de
les entitats senyalades amb *) amb càrrec a la partida pressupostària 924-48917 del pressupost de
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l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2016 a les entitats beneficiàries i els imports que es transcriuen a
continuació:
ENTITAT BENEFICIÀRIA

SUBVENCIÓ OBJECTE DE JUSTIFICACIÓ
PER PART DE L'AJUNTAMENT D'INCA

AAVV CRIST REI*

2.027,77 €

AAVV JOSE FERNANDEZ CELA*
AAVV CAN LOPEZ*

1.089,00 €

AAVV VEÏNS SON AMONDA

1.833,33 €

AAVV VIES DES TREN

1.111,11 €

SEGONA.- En cas que les entitats interessades no presentin al·legacions, aquest acord s'entendrà elevat
a definitiu.
TERCERA.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca i donar un termini de 10 dies
hàbils des del següent a la seva publicació perquè les entitats interessades, si s'escau, hi presentin
al·legacions.
Inca, 22 de desembre de 2016
La Comissió Avaluadora
El regidor de Participació Ciutadana i Festes

El tècnic d'administració especial

Antoni Penya Mir

Joan Gelabert Rayó

La tècnica d'administració general interina
Maria Antònia Ros Mulet
PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I FESTES PATRONALS
VIST l'anterior informe-proposta de resolució, l'assumeix i manifesta la seva conformitat, per la qual cosa
l'eleva a Junta de Govern per a la seva aprovació.
Inca, 22 de desembre de 2016
El regidor de Participació Ciutadana

Intervengut i conforme
L'interventor municipal

Antoni Penya Mir

Antoni Cànaves Reynés
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