La Comissió Avaluadora, reunida en data 22 de desembre de 2016, emet el següent
Assumpte: concessió de subvencions en concurrència competitiva, reconeixement de l'obligació i
proposta de pagament de les subvencions destinades a Temps Lliure organitzades per les entitats i
les associacions locals.
Antecedents.Primer.- En data 17 de juny de 2016 es va emetre Providència per part del Sr. Batle disposant que es
procedeixi a iniciar expedient d'atorgament de subvencions en matèria d'activitats de Temps Lliure 2016
organitzades per les entitats i les associacions locals, que s'emeti informe conjunt per la Intervenció i la
Secretaria municipal; que es procedeixi pels serveis tècnics municipals a l'elaboració del corresponent
projecte de convocatòria de subvenció per a la seva elevació a la Junta de Govern; i que es procedeixi a la
corresponent retenció de crèdit (RC) per un import de 6.000 euros, a l'aplicació pressupostària 339-48914.
Segon.- En data 20 de juny de 2016 es va emetre informe favorable per part de la Secretaria i la
Intervenció municipal, en compliment d'allò ordenat pel Sr. Batle mitjançant la Providència esmentada,
efectuant la retenció de crèdit (RC) corresponent, imputant-se a la comptabilitat municipal, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 339-48914.
També es disposa que l'aprovació per l'òrgan competent de les Bases Reguladores de la Convocatòria de
concessió de la subvenció comportarà l'autorització de la despesa corresponent (A).
Tercer.- En sessió ordinària celebrada dia 30 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament d'Inca va aprovar les
bases de la convocatòria de subvencions per a les activitats de temps lliure organitzades per les entitats i
les associacions locals a Inca 2016, sent destinades a la realització d’activitats d’oci i temps lliure per a
nins i joves, dedicades al foment de la música, dansa, teatre, arts gràfiques, esports i altres activitats
relacionades amb la promoció o difusió de l’oci, l’esport i el temps lliure, per a l’exercici 2016.
Així mateix, es va aprovar l'autorització (A) per import de 6.000 euros de la partida pressupostària
339-48914 del pressupost per a l'exercici 2016.
Quart.- 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 6.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 339-48914. Així
mateix, en el punt 8 es disposa que, en cap cas, la suma total podrà excedir els 2.500 euros per
associació.
Cinquè.- En el punt 10 de les Bases es preveu la constitució d'una Comissió Avaluadora integrada pel
regidor delegat de Personal i Joventut, el Sr. Sebastià Oriol; 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.
Sisè.- El termini per a la presentació de les sol·licituds comprenia des del dia 16 al 31 d'agost de 2016,
ambdós inclosos.
Setè.- Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, les entitats sol·licitants han estat les següents:
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Entitat sol·licitant

CIF

Data de sol·licitud

Núm. registre
d'entrada

Nom del projecte/acció

CLUB D'ESPLAI
S'ESTORNELL

G57611469

31/08/2016

10625

«ESPLAI
S'ESTORNELL»

DIMONIS D'INCA

G57685968

31/08/2016

10647

«BATUCADA DIMONIS
D'INCA»

Vuitè.- El període de justificació comprenia des del 2 al 16 de novembre de 2016, ambdós inclosos.
Novè.- Dins l'esmentat període de justificació l'associació «Club d'Esplai s'Estornell» va presentar la
corresponent documentació justificativa.
No va ser així en el cas de l'associació «Dimonis d'Inca», la qual va comunicar a l'Ajuntament d'Inca que
desistia de seguir amb el procediment, atès que va extraviar la documentació corresponent. Així, no va
presentar la documentació justificativa.
Desè.- En el punt 8 de les Bases, es preveu que la puntuació màxima serà de 50 punts, la valorar per part
de la Comissió Avaluadora.
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 per a les activitats de temps lliure
2016 organitzades per les entitats i les associacions locals.
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

CLUB D'ESPLAI
S'ESTORNELL

2.500 €

50

2.500 €

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

CLUB D'ESPLAI
S'ESTORNELL

2.500 €

4643,32 €

2.050,00 € (quota
participants)

2.596,32 €

2.500 €

Departament de Secretaria. Plaça d’Espanya, 1 - 07300 Inca. Tel. 871 914 000 – Fax 971 880 819 - www.ajinca.net

Tercera.- Observacions. Revisades les justificacions presentades, es varen detectar les següents
deficiències:
S'ha considerat com DESPESA NO SUBVENCIONABLE la que es relaciona a continuació:
DESPESA NO SUBVENCIONABLE

QUANTIA (en euros)

1) HIPER HOGAR INCA

69,71 €

2) BENZINA (SERVICIOS PETROLEROS MALLORCA – CARE
OF PEOPLE S.L.U.)

35,00 €

3) HIPER HOGAR INCA (8/1/2016) – HIPER CHINA INCA
(8/1/2016) – APROP SON AMONDA (8/08/2016) –
MERCADONA (9/08/2016)

32,74 €

4) BMN (ABONAMENT)

78,00 €

•

En el primer cas, no es compleixen 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,
incomplit el que disposa l'article 6.1.f9 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 artícuños 78 y 79 de la Ley del Impuesto,
correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario soin Impuesto de
dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho
precio unitario».

•

En el segon cas, cal tenir en compte l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, que, en l'apartat primer disposa què: “Es consideren despeses
subvencionables, als efectes que preveu aquesta Llei, aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert
per les diferents bases reguladores de les subvencions. En cap cas el cost d'adquisició de
les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat”.
Per tant, consideram les despeses de benzina com a no subvencionables, per considerar
què no responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada ni estan relacionades de
manera directe amb l'acció de l'entitat.

•

En el tercer cas, les factures no compleixen els requisits mínims exigits pel Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, en concret, en l'article 6 (no consten les dades fiscals de
la persona o entitat a favor de la qual s'expedeix la factura).

•

En el darrer cas, no consten les factures, només un abonament de l'entitat financera BMN.

Tercera.- Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 339-48914 del pressupost de
l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2016.
Quarta.- Comprovada la documentació justificativa, l'import total a pagar per part de l'Ajuntament d'Inca
és de 2.500 €.
Conclusió.Per tot això, propòs a la Junta de Govern Local l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
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PRIMERA.- Concedir la subvenció i reconèixer l'obligació i el pagament de la subvenció a favor del
Club Esplai s'Estornell amb CIF G57611469, per import de 2.500 euros, a efectuar al núm. de compte
ES78 2100 0048 18** **** ****, amb càrrec a la partida pressupostària 339-48914 del pressupost de
l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2016.
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 Joventut
Sebastià Oriol Diaz

La tècnica d'administració general interina
M. Antònia Ros Mulet

El tècnic d'administració especial
Joan Gelabert Rayó
PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE JOVENTUT
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 Joventut
L'interventor municipal

Intervengut i conforme

Sebastià Oriol Díaz

Antoni Cànaves Reynés
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