
INFORME PROPOSTA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LES SUBVENCIONS PER
A  COMPLEMENTAR  LES  BEQUES  DEL  PROGRAMA  EUROPEU  DE  MOBILITAT
ERASMUS,  PER  A  ESTUDIANTS  D'INCA  AL  LLARG  DE  L'ANY  2016  I  DE  LA
REGIDORA D'EDUCACIÓ

La Comissió Avaluadora, reunida en data 11 de novembre de 2016, emet el següent

INFORME

Assumpte: concessió i denegació de les subvencions per concurrència competitiva
per a complementar les beques del programa europeu de mobilitat Erasmus, per a
estudiants d'Inca al llarg de l'any 2016.

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 per a complementar les beques
del programa europeu de mobilitat Erasmus, per a estudiants d'Inca al llarg de l'any
2016. (publicades al BOIB núm. 112 de dia 3 de setembre de 2016).

2. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, les sol·licituds presentades han
estat les següents:

-DNI XXXXX292M, registre 12.932, de 6 d'octubre de 2016

-DNI XXXXX675R, registre 13.060,  de 10 d'octubre de 2016

-DNI XXXXX935V, registre 13301, de 14 d'octubre de 2016

-DNI XXXXX413S, registre 13387, de 17 d'octubre de 2016

-DNI XXXXX440V, registre 13503, de 17 d'octubre de 2016

-DNI XXXXX346W, registre 13614, de 20 d'octubre 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,  la  Comissió
Avaluadora, prevista a la base 10 de la convocatòria, va valorar les sol·licituds
presentades, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts a les
bases, i va obtenir la següent proposta de concessió de subvenció:

- Atorgar la concessió de les quanties que es transcriuen a continuació amb càrrec a la
partida pressupostària 2016/000/330/48918 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a
l’any 2016:
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Sol·licitud NIF Quantitat

12.932 XXXXX292M 600 euros

13.060 XXXXX675R 120 euros

13.301 XXXXX935V 640 euros

13.387 XXXXX413S 700 euros

13.503 XXXXX440V 180 euros

13.614 XXXXX346W 236 euros

Total 2.476 euros

5. La quantitat total a subvencionar per l’Ajuntament d’Inca és d'un màxim de 2.500
€.

6. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 2016/000/330/48918 del
pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2016.

7. Els Sol·licitants no han 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 per a complementar les beques del programa europeu
de mobilitat Erasmus, per a estudiants d'Inca al llarg de l'any 2016 (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.  Atorgar  la  concessió  de  les  següents  quanties  amb  càrrec  a  la  partida
pressupostària 2016/000/320/48909/01 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any
2016:

Segon.  Informar als beneficiaris que el pagament de la subvenció es farà efectiu amb la
presentació prèvia del compte justificatiu, on es computaran les despeses i els ingressos
de l'acció subvencionable dins el termini establert a les bases de la convocatòria, ampliat
fins al dia 23 de novembre de 2016, de conformitat amb el que disposa l'article 70.1 del
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Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general
de subvencions. És a dir, des de dia 1 fins dia 23 de novembre de 2016 inclòs.

Tercer. En cas que els interessats no presentin la seva renúncia expressa a la concessió
de la subvenció, s'entendrà acceptada en els termes i quantia regulats a la normativa
d'aplicació.

Setè.  En cas  que  els  interessats  no  presentin  al·legacions  aquest  acord  s'entendrà
definitiu.

Vuitè. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament així com al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i del Claustre de Sant Domingo, i donar un termini des de l'1 fins al 23 de
novembre perquè les persones interessades, si s’escau, hi presentin al·legacions.

Inca, 11 de novembre 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.

Inca, 11 de novembre de 2016
Vist i plau i conforme

La regidora delegada d'Educació L'interventor

Alice Weber Antoni Cànaves Reynés
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