
La Comissió Avaluadora reunida amb data 4 de novembre de 2016 emet el següent

INFORME-PROPOSTA relatiu a la concessió i contestació de les al·legacions presentades per l’AFIC,
Associació de la Fibromialgia Inca i Comarques

1. Per l’Ajuntament d’Inca en ple, a la sessió ordinària de dia 30 de juny 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 de l’Ajuntament d’Inca a favor d’entitats socials sense finalitat de lucre (publicades al BOIB
núm. 89 de dia 14 de juliol de 2016).

2. Finalitzat  el  termini  de  presentació  d’instàncies,  s'observa  que  les  entitat  sol·licitants  varen  ser  les
següents:

Entitat sol·licitant CIF núm. Data de sol·licitud Núm. de registre d’entrada Nom del projecte/acció
ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LAS ISLAS 
BALEARES (AMADIBA)

G07758667 22/07/2016 9.430 Un verano 
diferente-Inca 2016

ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA (ASPAS)

G07071921 25/07/2016 9.481

Adequació i equipament
del nou centre d’atenció
integral per a persones 
amb discapacitat 
auditiva a Inca

PATRONATO DE LA AGRUPACIÓN
PROMINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS 
DE LA COMARCA DE INCA

G07064199 26/07/2016 9.526
Servei d’oci 2016 per a 
persones amb 
discapacitat psíquica

LA SONRISA MÉDICA V07664188 26/07/2016 9.584

Programa d’actuacions 
de pallassos d’hospital 
a Hospital Comarcal 
d’Inca

3. Fora del termini de presentació d’instàncies, s'observa que les entitat sol·licitants varen les següents:

Entitat sol·licitant CIF núm. Data de sol·licitud
Núm. de 
registre 
d’entrada

Nom del projecte/acció

AFIC, ASSOCIACIÓ DE LA 
FIBROMIALGIA INCA I 
COMARQUES

G57359283 24/08/2016 10.442 Nuevas técnicas para el control del 
dolor en fibromialgia

4. 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.

5. Revisades  pels  tècnics  municipals  les  sol·licituds  presentades,  es  varen  detectar  deficiències  en  la
documentació presentada que posteriorment varen ser esmenades per les entitats requerides. 

6. La Comissió Avaluadora, prevista al punt 10.2 de les bases de la convocatòria, va valorar les sol·licituds
presentades d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes, valoració de la qual
s'ha derivat la següent puntuació i proposta de concessió/denegació de subvenció:

Entitat sol·licitant CIF núm. Cost total del 
projecte

Import 
màxim de 
subvenció

Punts Subvenció 
concedida Obs.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DE PERSONAS CON 

G07758667 12.000,00 € 3.000,00 € 20 2.000,00 €

Plaça d'Espanya, 1 | 07300 Inca | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com | CIF P0702700F



DISCAPACIDAD DE LAS ISLAS 
BALEARES (AMADIBA)
ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 
(ASPAS)

G07071921 3.995,17 € 3.000,00 € 25 2.500,00 €

PATRONATO DE LA 
AGRUPACIÓN 
PROMINUSVÁLIDOS 
PSÍQUICOS DE LA COMARCA 
DE INCA

G07064199 33.973,75 € 3.000,00 € 25 2.500,00 €

LA SONRISA MÉDICA V07664188 17.756,00 € 3.000,00 € 25 2.500,00 €
AFIC, ASSOCIACIÓ DE LA 
FIBROMIALGIA INCA I 
COMARQUES

G57359283 2.500,00 € 3.000,00 € 0 0,00 € Fora de termini

TOTAL 9.500,00 €

7. La quantitat total màxima a subvencionar per l’Ajuntament d’Inca serà 9.500,00 €.

8. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 2016/000/2312/48902/01 del pressupost de
l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2016.

9. Les entitats no han presentat la documentació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.

10. L'AFIC, Associació de la Fibromialgia Inca i Comarques, per mitjà de la seva vicepresidenta Vanesa Cochinillo
Estatuet, va presentar al·legacions dins el termini de deu dies, en forma de recurs de reposició contra l'acord
provisional de la Junta de Govern de data 19 d'octubre de 2016, tot manifestant el següent: l'Associació al·lega
que va presentar la sol·licitud en termini a causa que el Senyor Regidor delegat d'Entitats Socials en una cridada
telefònica els va comunicar que el termini era fins al mes de setembre. 

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 d’entitats socials de l’Ajuntament d’Inca a favor d’entitats socials sense finalitat de lucre
(BOIB núm. 89 de dia 14 de juliol de 2016).

Conclusió

Per tot això, propòs a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer. Denegar les al·legacions de l'AFIC,  Associació de la Fibromialgia Inca i Comarques, amb CIF núm.
G57359283, per a la concessió d’una subvenció de 2.500,00 euros per dur a terme l’acció Nuevas técnicas
para el control del dolor en fibromialgia, per la presentació de la sol·licitud de subvenció fora de termini.
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El termini per presentar la sol·licitud era de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació de les bases en
el BOIB. Aquestes es publicaren dia 14 de juliol. Així doncs, el termini de presentació de les esmentades
sol·licituds era fins al 26 de juliol de 2016. 

Segon. Atorgar la concessió i la disposició de les quanties que es transcriuen a continuació, amb càrrec a la
partida pressupostària 2016/000/2312/48902/01 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2016: 

Entitat sol·licitant CIF núm. Cost total del 
projecte

Import 
màxim de 
subvenció

Punts Subvenció 
concedida Obs.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS
ISLAS BALEARES (AMADIBA)

G07758667 12.000,00 € 3.000,00 € 20 2.000,00 €

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS
CON DISCAPACITAT AUDITIVA (ASPAS) G07071921 3.995,17 € 3.000,00 € 25 2.500,00 €

PATRONATO DE LA AGRUPACIÓN 
PROMINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE LA 
COMARCA DE INCA

G07064199 33.973,75 € 3.000,00 € 25 2.500,00 €

LA SONRISA MÉDICA V07664188 17.756,00 € 3.000,00 € 25 2.500,00 €
TOTAL 9.500,00 €

Tercer.  Informar  les  entitats  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, des de dia 1 de gener de
2016 fins dia 15 de novembre de 2016 inclòs.

Per  fer  efectiu  el  pagament,  s’ha  de  justificar,  com a  mínim,  el  pressupost  aprovat.  En  cas  contrari,  la
subvenció s’ha de reduir en proporció a la part del pressupost deixat de justificar.

Quart.  En cas que les entitats interessades 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.

Cinquè.  En cas que les entitats interessades no presentin al·legacions, aquest acord s’entendrà elevat a
definitiu.

Sisè. Publicar aquest acord al tauler d'edictes a través de la web de l’Ajuntament.

Setè. Notificar a l'AFIC, Associación de la Fibromialgia Inca i Comarques el present acord.

Inca, 4 de novembre de 2016

El regidor delegat de Batlia de l’OA de la Residència
Miquel Mir, Entitats Socials i Cementeri Municipal,

Antelm Ferretjans Llompart

La cap de secció del departament,

M. Magdalena Llinàs Català

El TAE d’Intervenció,

Joan Gelabert Rayó

La secretària de Serveis Socials,

M. Jerónima Vidal Ladaria
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PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE BATLIA DE L’OA DE LA RESIDÈNCIA MIQUEL MIR, ENTITATS
SOCIALS I CEMENTERI MUNICIPAL 

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, 4 de novembre de 2016

Antelm Ferretjans Llompart

Intervengut i conforme,
L'interventor,

Antoni Cànaves Reynés
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