
Departament emissor:Departament emissor: PASE

Assumpte:Assumpte: PUBLICACIÓ ACORD DE JUNTA DE 29-12-17  DE CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE 2017

Amb reserva dels termes en què resulti aprovada l’acta de la sessió, advertència que es
realitza en compliment de l'article 206 del RD 2.568/1986, la Junta de Govern de l'Ajuntament
d'Inca, a la seva sessió ordinària de data 29 de desembre de 2017, va aprovar i va adoptar
els acords que es contenen a l’informe proposta del següent contingut literal

«La Comissió Avaluadora reunida amb data 21 de desembre de 2017, formada i 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.

- Lidia Jiménez Pérez, TGM del Projecte PASE

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

emet el següent:

INFORME

Assumpte: concessió i denegació de les subvencions per concurrència competitiva de
l’Ajuntament d’Inca per al Foment de l’Ocupació per a l’any 2017

Antecedents

Per l’Ajuntament d’Inca en ple, a la sessió ordinària de dia 26 de gener de 2017, es varen
aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en rè-
gim 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 2017 (publicades al BOIB núm. 80 de dia 1 de juliol de 2017).

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, les persones sol·licitants han estat les se-
güents:

Sol·licitant
DNI/CIF

núm.

Núm
Exp.

PASE

Núm.
registre
d’entr.

Acció

XXX *245V 2017001 11.376 Alta persona autònoma

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 1



XXX *773L 2017002 12.608 Alta persona autònoma

XXX *256V 2017003 12.805
Contractació persona treballadora: 
*661L

XXX *413A 2017004 12.814
Contractació persona treballadora:  
*614H

XXX *952Q 2017005 12.864
Alta persona autònoma: pendent a 
15 de novembre de 2017

XXX *687B 2017006 12.920
Contractació persona treballadora: 
*687B

XXX *592K 2017007 12.976
Contractació persona treballadora:  
*279F

XXX *598F 2017008 12.986
Contractació persona treballadora: 
*939Y

XXX *964N 2017009 13.026 Alta persona autònoma

XXX *731Z 2017010 13.032 Alta persona autònoma

MONSANSIM PREMIUM SLU B16541316 2017011 13.033 Alta persona autònoma

XXX *052W 2017012 13.036
Alta persona autònoma: pendent a 
15 de novembre de 2017

XXX *380F 2017013 13.038
Alta persona autònoma: pendent a 
15 de novembre de 2017

XXX *538V 2017014 13.045 Alta persona autònoma

XXX *538V 2017015 13.045
Contractació  persona  treballadora:
*879E

GABINETE MARTORELL CRU SL B57319501 2017016 13.046
Contractació persona treballadora: 
*931G

XXX *052W 2017017 13.063 Alta persona autònoma

SUMINISTROS SON AMONDA SL B07552029 2017018 13.085
Contractació persona treballadora: 
pendent a 15 de novembre de 2017

SUMINISTROS SON AMONDA SL B07552029 2017019 13.086
Contractació persona treballadora: 
pendent a 15 de novembre de 2017

XXX *460Z 2017020 13.096 Alta persona autònoma

XXX *461S 2017021 13.097 Alta persona autònoma

XXX *5064E 2017022 13.100 Alta persona autònoma

XXX *8241F 2017023 13.101 Alta persona autònoma

XXX *441N 2017024 13.102 Alta persona autònoma

XXX *441N 2017025 13.102 Contractació persona treballadora:

PROJECTES I DISSENYS ES JARDINET
SL

B57694200 2017026 13.109
Contractació persona treballadora: 
*814Z

PROJECTES I DISSENYS ES JARDINET
SL

B57694200 2017027 13.109 Contractació persona treballadora:

LLOM STYL SA A07269806 2017028 13.110 Contractació persona treballadora:

VALLORI CERDA SL B07982077 2017029 13.111 Contractació persona treballadora:

XXX *713Y 2017030 13.112
Contractació persona treballadora: 
*381C
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XXX *718J 2017031 13.113
Contractació persona treballadora: 
*117A

XXX *718J 2017032 13.114
Contractació persona treballadora: 
*999V

XXX *718J 2017033 13.115
Contractació persona treballadora: 
*776E

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 deu dies esmenin les deficiències.

Revisades pels tècnics municipals les sol·licituds presentades, es varen detectar deficiències
en la documentació presentada que no han sigut esmenades per totes les persones requeri-
des, dins el termini comprés de dia 4 al 19 de desembre de 2017, ambdós inclosos. Per la
qual cosa, i tenint en compte que de no esmenar en temps i forma, d’acord amb l’article 68
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, en un termini de deu
dies, qui no repari la falta o adjunti els documents preceptius, es considera que desisteix de
la seva petició, prèvia resolució, per tant, es considera que desisteixen de les sol·licituds les
següents persones sol·licitants:

Sol·licitant
DNI/CIF

núm.
Núm Exp.

PASE

Núm. de
registre

d’entrada
Acció

MONSANSIM PREMIUM SLU B16541316 2017011 13.033 Alta persona autònoma

XXX *064E 2017022 13.100 Alta persona autònoma

XXX *241F 2017023 13.101 Alta persona autònoma

XXX *441N 2017025 13.102
Contractació persona treba-
lladora

PROJECTES I DISSENYS ES JARDINET SL B57694200 2017027 13.109
Contractació persona treba-
lladora

LLOM STYL SA A07269806 2017028 13.110
Contractació persona treba-
lladora

VALLORI CERDA SL B07982077 2017029 13.111
Contractació persona treba-
lladora

Revisada la documentació i vist que les següents sol·licituds no compleixen algun dels requi-
sits requerits a les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de la subvenció a
favor de les persones sol·licitants, i per tant no es necessària la seva valoració, que es deta-
llen a continuació amb el motiu corresponent:
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Sol·licitant
DNI/CIF

núm.
Núm Exp.

PASE

Núm. de
registre

d’entrada
Motiu

XXX *687B 2017006 12.920 Falta llicència d’obertura

XXX *731Z 2017010 13.032
Alta d’autònoms amb anterioritat a 
01/01/17

PROJECTES I DISSENYS ES JARDINET SL B57694200 2017026 13.109
La persona treballadora contractada
no està empadronada amb anterio-
ritat a 01/01/2017

La Comissió Avaluadora, prevista al punt 11.2 de les bases de la convocatòria, celebrada en
data 21 de desembre de 2017, va valorar les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris
de valoració i els requisits establerts en la bases reguladores de la convocatòria, valoració de
la qual s'ha derivat la següent puntuació i proposta de concessió/denegació de subvenció:

Persona sol·licitant
Núm.Reg.

Entr.
Cost total del

projecte
Punts

Import
màxim

Subvenció

Observacions  Ator-
gament

XXX 11.376 11.150,00€ 1 500,00€ Concessió

XXX 12.608 8.798,54€ 1 500,00€ Concessió

XXX 12.805 4.503,69€ 2 1.200,00€ Concessió

XXX 12.814 3.931,20€ 2 1.200,00€ Concessió

XXX 12.864 2.072,81€ 2 500,00€ Concessió

XXX
12.920 2.973,06€ No es valora 0,00€ Denegació: no com-

pleix requisits

XXX 12.976 2.429,64€ 3 1.200,00€ Concessió

XXX 12.986 7.059,47€ 2 1.200,00€ Concessió

XXX 13.026 721,98€ 2,5 500,00€ Concessió

XXX
13.032 -€ No es valora 0,00€ Denegació: no com-

pleix requisits

MONSANSIM PREMIUM SLU 13.033 -€ No es valora 0,00€ Desistiment

XXX 13.036 3.362,79€ 1 500,00€ Concessió

XXX 13.038 3.362,79€ 1 500,00€ Concessió

XXX 13.045 9.300,00€ 0 500,00€ Concessió

XXX 13.045 1.500,00€ 2,5 1.200,00€ Concessió

GABINETE MARTORELL CRU SL 13.046 1.500,00€ 2 1.200,00€ Concessió
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XXX 13.063 2.269,90€ 3 500,00€ Concessió

SUMINISTROS SON AMONDA SL
13.085 3.000,00€ 1 1.200,00€ Concessió

SUMINISTROS SON AMONDA SL
13.086 4.680,00€ 1 1.200,00€ Concessió

XXX 13.096 18.421,50€ 1 500,00€ Concessió

XXX 13.097 18.421,50€ 1 500,00€ Concessió

XXX 13.100 135.000,00€ No es valora 0,00€ Desistiment

XXX 13.101 -€ No es valora 0,00€ Desistiment

XXX 13.102 135.000,00€ 0 500,00€ Concessió

XXX 13.102 -€ No es valora 0,00€ Desistiment

PROJECTES  I  DISSENYS  ES
JARDINET SL 13.109 -€ No es valora 0,00€ Denegació: no com-

pleix requisits

PROJECTES  I  DISSENYS  ES
JARDINET SL 13.109 -€ No es valora 0,00€ Desistiment

LLOM STYL SA
13.110 -€ No es valora 0,00€ Desistiment

VALLORI CERDA SL
13.111 -€ No es valora 0,00€ Desistiment

XXX 13.112 1.582,09€ 1 1.200,00€ Concessió

XXX 13.113 3.000,00€ 1 1.200,00€ Concessió

XXX 13.114 3.000,00€ 1 1.200,00€ Concessió

XXX 13.115 3.000,00€ 1 1.200,00€ Concessió

La quantitat total a subvencionar per l’Ajuntament d’Inca és d'un màxim de 40.000,00 €. Els
límits per persona beneficiària seran de 500,00 € per cada una de les altes noves de persones
autònomes i 1.200,00 € per cada una de les noves contractacions de persones treballadores.

Hi  ha crèdit  adequat  i  suficient  a la  partida pressupostària  430.48916 del  pressupost  de
l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2017.

Les persones beneficiàries no han presentat la certificació d’estar al corrent de les obligaci-
ons tributàries i amb la Seguretat Social, que d’acord amb el punt 14 de les bases regulado-
res, hauran d’aportar en el termini de justificació. Com a documentació justificativa aporten
declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i
de la resta d’obligacions tributàries i de la Seguretat Social, segons el model de l’Annex 3 de
les bases reguladores de la convocatòria, d’acord amb allò establert al punt 7.10 de les ba-
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ses reguladores i a l’article 69 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. 

Normativa aplicable

1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local –LRBRL.

2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions –LGS.

3. 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.

4. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca
(BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

5. Bases d’execució del pressupost vigent.

6. Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència  competitiva  d’entitats  socials  de l’Ajuntament  d’Inca a  favor  d’entitats
socials sense finalitat de lucre (BOIB núm. 80 de dia 1 de juliol de 2017).

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques –LPAC.

Conclusió

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

ACORDS

Primer. Denegar la concessió d’una subvenció a favor de les persones sol·licitants,  relativa
a l’autoocupació / contractació de persones treballadores, i pels motius, que es detallen a
continuació:

Sol·licitant
DNI/CIF

núm.
Núm Exp.

PASE

Núm. de
registre

d’entrada
Motiu

XXX *687B 2017006 12.920 Falta llicència d’obertura

XXX *731Z 2017010 13.032
Alta d’autònoms amb anteri-
oritat a 01/01/17

XXX B16541316 2017011 13.033
No aporta documentació en 
temps ni forma

XXX *064E 2017022 13.100 No aporta documentació en 
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temps ni forma

XXX *241F 2017023 13.101
No aporta documentació en 
temps ni forma

XXX *441N 2017025 13.102
No aporta documentació en 
temps ni forma

PROJECTES I DISSENYS ES JARDINET SL B57694200 2017026 13.109

La persona treballadora 
contractada no està empa-
dronada amb anterioritat a 
01/01/2017

PROJECTES I DISSENYS ES JARDINET SL B57694200 2017027 13.109
No aporta documentació en 
temps ni forma

LLOM STYL SA A07269806 2017028 13.110
No aporta documentació en 
temps ni forma

VALLORI CERDA SL B07982077 2017029 13.111
No aporta documentació en 
temps ni forma

XXX *731Z 2017010 13.032
Alta d’autònoms amb anteri-
oritat a 01/01/17

Segon. Atorgar la concessió de les subvencions a favor de les persones beneficiàries i de les
quanties que es transcriuen a continuació:

Núm.
Reg.
Entr.

Núm
Exp.
PASE

Sol·licitant / Pesona Beneficiària NIF/CIF
Import
pressu-

post

Import
màxim

subvenció

11.376 2017001 XXX *245V 11.150,00€ 500,00€

12.608 2017002 XXX *773L 8.798,54€ 500,00€

12.805 2017003 XXX *256V 4.503,69€ 1.200,00€

12.814 2017004 XXX *413A 3.931,20€ 1.200,00€

12.864 2017005 XXX *952Q 2.072,81€ 500,00€

12.976 2017007 XXX *592K 2.429,64€ 1.200,00€

12.986 2017008 XXX *598F 7.059,47€ 1.200,00€

13.026 2017009 XXX *964N 721,98€ 500,00€

13.036 2017012 XXX *052W 3.362,79€ 500,00€

13.038 2017013 XXX *380F 3.362,79€ 500,00€

13.045 2017014 XXX *538V 9.300,00€ 500,00€

13.045 2017015 XXX *538V 1.500,00€ 1.200,00€

13.046 2017016 GABINETE MARTORELL CRU SL B57319501 1.500,00€ 1.200,00€

13.063 2017017 XXX *052W 2.269,90€ 500,00€

13.085 2017018 SUMINISTROS SON AMONDA SL B07552029 3.000,00€ 1.200,00€
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13.086 2017019 SUMINISTROS SON AMONDA SL B07552029 4.680,00€ 1.200,00€

13.096 2017020 XXX *460Z 18.421,50€ 500,00€

13.097 2017021 XXX *461S 18.421,50€ 500,00€

13.102 2017024 XXX *441N 135.000,00€ 500,00€

13.112 2017030 XXX *713Y 1.582,09€ 1.200,00€

13.113 2017031 XXX *718J 3.000,00€ 1.200,00€

13.114 2017032 XXX *718J 3.000,00€ 1.200,00€

13.115 2017033 XXX *718J 3.000,00€ 1.200,00€

amb càrrec a la partida pressupostària 430.48916 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per
a l’any 2017, supeditant l’import subvencionat a la justificació.

Tercer.  Informar les persones beneficiàries que el  pagament  de les subvencions es farà
efectiu amb la presentació prèvia del compte justificatiu al qual es computaran les despeses i
els  ingressos  de  l'acció  subvencionable  dins  el  termini  establert  a  les  bases  de  la
convocatòria; és a dir, de dia 1 de gener fins dia 28 de febrer de 2018 ambdós inclosos.

Per fer efectiu el pagament, s’ha de justificar, com a mínim, la quantia subvencionable del
pressupost  aprovat.  En  cas  contrari,  la  subvenció  es  calcularà  en  base  al  50% de  les
quanties subvencionables justificades que s’estableixen al punt 9 de les bases reguladores
de la convocatòria.

Quart.  En cas que les persones interessades no presentin la seva renúncia expressa a la
concessió de la subvenció, s'entendrà acceptada en els termes i quantia regulats en la nor-
mativa d'aplicació.

Cinquè. En cas que les persones interessades no presentin al·legacions aquest acord s'en-
tendrà elevat a definitiu.

Sisè. Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament (www.incaciutat.com) i donar un
termini de 10 dies hàbils des del següent a la seva publicació perquè les persones interessa-
des, si s’escau, hi presentin al·legacions o renunciïn a la concessió.

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

Vist l'anterior informe-proposta de resolució, l'assumeixo i manifesto la meva conformitat, per
la qual cosa l'elevo a la Junta de Govern per a la seva aprovació.»
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Contra aquest acord que esgota la via administrativa, de conformitat amb l’article 104.1.c) de
la Llei  39/2015, d'1 d’octubre,  del  procediment administratiu comú de les administracions
públiques, l’article 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 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 contenciós-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 124 de la
Llei de procediment administratiu comú 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.
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