
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 Escoles d'Estiu per a la realització de les
activitats esportives d'estiu objecte de la convocatòria. 

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'escoles  d'estiu;  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 7.000
euros, a l'aplicació pressupostària 339-48913.

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 339-48913. 

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 per a alumnes  de les escoles d'estiu a Inca
2016,  destinats als nins/nines i  joves residents al  municipi  d'Inca, que assistiran als Divers i  activitats
esportives d'estiu que es realitzaran a Inca, per a l’exercici 2016.

Així  mateix,  es  va  aprovar  l'autorització  de  la  despesa  (A)  per  import  de  7.000  euros  de  la  partida
pressupostària 339-48913 del pressupost per a l'exercici 2016.

Quart.- En el punt 4 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 7.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 339-48913. 

Cinquè.-  En el punt 8 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 instàncies comprenia des del dia 15 al 3 de setembre de 2016,
ambdós inclosos. 

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. 
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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 8 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, reconeixement de l'obligació i pagament,
amb els imports que es refereixen en l'ANNEX 1. 

Segona.- Per a computar l'import corresponent a cada nin/a s'ha sumat l'import total pagat per cada un/a
(durant el període de juny a setembre) i dividit entre les setmanes que han assistit a les Escoles d'Estiu
objecte de la subvenció.

Tercera.- Revisades les instàncies presentades, es varen detectar les següents deficiències:

En relació a LAURA VAQUER GARCÍA i  ANDREU VAQUER GARCÍA. S'ha considerat despesa no
subvencionable l'import pagat a «THE PAULA METHOD SL» atès que no es una entitat de temps lliure
relacionada a la sol·licitud facilitada per l'Ajuntament d'Inca. 

Quarta.-  Hi  ha crèdit  adequat  i  suficient  a  la  partida pressupostària  339-48913 del  pressupost  de
l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2016. 

Quinta.- Comprovada la documentació justificativa, l'import total a pagar per part de l'Ajuntament d'Inca
és de 3.318,50 €.

Sexta.-  Tenint en compte que les persones que han duit a terme l'activitat objecte de subvenció són
menors d'edat, els pagament i les notificacions s'efectuaran a favor del pare/mare/tutor que hagin fet
constar en la sol·licitud.

Conclusió.- 

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

PRIMERA.- Concedir la subvenció i reconèixer l'obligació i el pagament de la subvenció a favor de les
persones relacionades en l'Annex 1, a efectuar al núm de compte previst en l'esmentat Annex 1,  amb
càrrec a la partida pressupostària 339-48913 del pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2016.

SEGONA.-  En cas que les  persones 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.
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Inca, 22 de desembre de 2016

La Comissió  Avaluadora

El regidor de personal El tècnic d'administració especial

Sebastià Oriol Díaz Joan Gelabert Rayó

La tècnica d'administració general interina

M. Antònia Ros Mulet

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 Intervengut i conforme
L'interventor municipal

Sebastià Oriol Díaz Antoni Cànaves Reynés

ANNEX I

PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A LES ESCOLES D'ESTIU 2016

DNI

SUBVENCIÓ
OBJECTE DE

JUSTIFICACIÓ 

78212382P  76,50 € 

78212382P  76,50 € 

43149602S  38,00 € 

43149602S  38,00 € 

37335861F  85,50 € 

37335861F  85,50 € 

39352752M  36,00 € 

39352752M  85,00 € 

43079935S  90,00 € 
41515698P 47,50 € 

41515698P  47,50 € 

52778126A  57,00 € 

52778126A  57,00 € 

33441351H  70,00 € 

33441351H  70,00 € 

43097462Q  66,50 € 

43097462Q  66,50 € 
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X4389713W  95,00 € 

X4389713W  95,00 € 

44461573C  68,00 € 

44461573C  68,00 € 

78214489E  47,50 € 

78214489E  47,50 € 

X6614652J  38,00 € 

X6614652J  38,00 € 

44326572Y  95,00 € 

44326572Y  95,00 € 

78219513D  40,00 € 

43109489Z  76,50 € 

43109489Z  76,50 € 

37336880Z  38,00 € 

37336880Z  38,00 € 

43100577A  85,50 € 

43100577A  85,50 € 

78215143P  20,00 € 

78212382P  20,00 € 

41515288N  47,50 € 

41515288N  47,50 € 

43098720D  40,00 € 

43098720D  40,00 € 

43087320V  38,00 € 

43087320V  38,00 € 

78213224E  47,50 € 

78213224E  47,50 € 

43088689Y  42,50 € 

43088689Y  50,00 € 

43050107H  76,50 € 

43050107H  76,50 € 

78209018W  47,50 € 

78209018W  47,50 € 

78213226R  70,00 € 

78213226R  70,00 € 

78214307R  80,00 € 

78214307R  80,00 € 

43118148W  36,00 € 

43118148W  36,00 € 
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