
La Comissió Avaluadora reunida amb data 23 de desembre de 2016 emet el següent

INFORME

Assumpte:  concessió  de  subvencions,  reconeixement  de  l'obligació  i  proposta  de  pagament   de  les
subvencions de l’Ajuntament d’Inca a favor d’associacions i entitats de majors i de la tercera edat d’Inca.

ANTECEDENTS

Primer.-Per  l’Ajuntament  d’Inca en ple,  a  la  sessió  ordinària celebrada el  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 d’entitats socials a favor de associacions i entitats de majors i de la tercera edat
d’Inca (publicades al BOIB núm. 129 de dia 11 d’octubre de 2016)2

Segon.-Seràn subvencionables les activitats que tinguin la finalitat  de potenciar el  teixit  associatiu de les
persones majors i de la tercera edat existent al municipi d'Inca 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 7.500 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 234.48907. Així mateix,
en el punt 8 es disposa que, en cap cas, la suma total podrà excedir de 1.500 euros per associació.

Quart.-En el  punt  10 de les Bases es preveu la  constitució  d'una Comissió  Avaluadora integrada per  la
regidora delegada de Serveis Socials, Sanitat, Gent Gran i Igualtat o persona en qui delegui, la cap de secció
del departament de serveis socials o persona en qui delegui, el TAE d'Intervenció o persona en qui delegui i
l'auxiliar de Serveis Socials que actuarà de secretari (amb veu, però sense vot).

Cinquè.-El termini per a la presentació de les sol.licituds comprenia des del dia 12 d'octubre al 24 d'octubre de
2016, ambdós inclosos.

Sisè.-Finalitzt el termini de presentació d'instàncies, les entitats sol.licitants han estat les segúents: 

Entitat sol·licitant CIF núm. Data de sol·licitud Núm. de registre d’entrada Nom del Projecte/acció
Gent d’Inca G07938145 27/09/2016 12307 Activitats Socioculturals
Centre  Sociocultural
d’Inca G57363210 20/10/2016 13643 Activación, energía y cultura

Club del Pensionista G07777691 27/09/2016 12311 Dinamització  i  envelliment  actiu  i
cultural

Llar dels Padrins G07481237 27/09/2016 12358 Gent gran amb ganes de fer
Gent  Gran  de  Sant
Francesc G57077307 26/09/2016 12221 Coneix el teu entorn i activa’t

Es Lle doner G07331242 27/09/2016 12330 Envelliment actiu-manteniment espai

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.

Novè.-En el punt 8 de les Bases, es preveu que la puntuació màxima serà de 30 punts, a valorar per la
Comissió Avaluadora. Només podran obtenir subvenció aquelles associacions que obtenguin un mínim de 5
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punts. La despesa subvencionada anirà en funció del projete presentat i de l'import justificat. En cap cas, la
suma total podrà excedir de 1500 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 37/2003, 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 2016 de la  concessió  de subvencions a favor  d'associacions i  entitats  de
majors i de la tercera edat d'Inca.

6. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Comprovacions a efectuar

Primera. La Comissió Avaluadora, prevista en el punt 10 de les Bases de la convocatoria, 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 CIF núm. Deficit Import màxim de subvenció Punts Subvenció concedida
Gent d’Inca G07938145 1563,43€ 1500€ 20 1000,00€
Centre Sociocultural d’Inca G57363210 6170,85€ 1500€ 17 850,00€
Club del Pensionista G07777691 1640,10€ 1500€ 21 1050,00€
Llar dels Padrins G07481237 1500,75€ 1500€ 18 900,00€
Gent Gran de Sant Francesc G57077307 2060,05€ 1500€ 25 1250,00€
Es Lledoner G07331242 3151,72€ 1500€ 15 750,00€
TOTAL 5800,00€

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

Despeses
subvencionables Ingressos Dèficit Subvenció objecte de justificació

Gent d’Inca       1000,00      1563,43€ 1563,43 1000,00€
Centre Sociocultural d’Inca          850,00 11.290,85 5120,00 6170,85 850,00€
Club del Pensionista        1050,00 1640,10 1640,10 1050,00€
Llar dels Padrins          900,00 4170,75 2670,00 1500,75 900,00€
Gent  Gran  de  Sant
Francesc        1250,00 2325,05 1200,00 1125,05 1125,05

Es Lledoner          750,00 3151,72€ 3151,72 750,00€
TOTAL 5675,05€

Tercera. Observacions. Revisades les justificacions presentades, es varen detectar les següents deficiències.
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1.  Respecte  a  la  documentació  presentada  per  l'Associació  Gent  Gran  de  Sant  Francesc,  la  factura  nº
011/2016 del Celler Inca SL no es pot incloure en la puntuació de la subvenció, ja que el seu contingut no és
objecte de la subvenció. Això implica que la subvenció concedida inicialment per la Comissió Avaluadora de
1250 euros, s'ha de reduir  a 1125,05 euros.

Quarta. 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 en front de la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència
de reintegrament». Per tant, el pagament a les Associacions Amics del Centre Soiocultural dInca i l'Associació
Llar dels Padrins, està condicionat a que aquestes presentin els corresponents certificats.

Quinta. Hi ha crèdit adequat i suficient a  la partida pressupostaria 234.48907 del pressupost de l'Ajuntament
d'Inca per a l'any 2016.

Sisena. Comprovada la documentació justificativa, l'import total a pagarper part de l'Ajuntament d'Inca és de
5675,05 euros.

Conclusió

Per tot això, propòs a la Junta de Govern Local l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:

Primera. Concedir la subvenció i reconeixer l'obligació i el pagament (condicionat a la presentació del certificat
d'estar  al  corrent  de  les  obligacions  tributaries  i  socials,  en  el  cas  de  l'Associació  Amics  del  Centre
Sociocultural d'Inca i l'Associació Llar dels Padrins) amb càrrec a la Partida 234.48907 del pressupost de
l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2016 a les entitats beneficiaries i els imports que es transcriuen a continuació:

ENTITAT BENEFICIARI          CIF NUM COMPTE SUBVENCIÓ OBJECTE DE JUSTIFICACIÓ

Gent d'Inca G07938145 ES2204872148442000002098 1.000,00

Centre Socio cultural d'Inca G57363210 ES1404872029072000014087E 850,00

Club del Pensionista G07777691 ES4321000048160103205887 1.050,00

Llar dels Padrins G07481237 ES3504872196163400000582 900,00

Gent Gran de Sant Francesc G57077307 ES2521006223270100001255 1.125,05

Es Lledoner G07331242 ES2121000800590200040135 750,00

  

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 escau, presentin al.legacions.

Inca, 23 de desembre de 2016

La regidora delegada de Batlia de Serveis Socials
Maria del Carmen Oses Ramos

El TAE d’Intervenció 
Joan Gelabert Rayó
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La cap de secció del departament de Serveis Socials
Mª Magdalena Llinàs Català

La secretària 
Mª Teresa Sampietro

PROPOSTA  DE  LA  REGIDORA  DELEGADA  DE  BATLIA  DE  SERVEIS  SOCIALS,  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 a la seva aprovació.

Inca 23 de desembre de 2016

Mª del Carmen Oses Ramos

Intervengut i conforme,
L'Interventor municipal
Antoni Cànaves Reynés
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