
Informe-proposta de la Comissió Avaluadora constituïda per examinar i avaluar els comptes justificatius amb
aportació de justificants de despeses presentats pels esportistes amb concessió definitiva d’acord amb les
bases  reguladores  de  les  subvencions per  ajudar  els  esportistes  locals  no  professionals,  amb motiu  de  la
participació en competicions oficials executades durant el 2019

Fets 

1. En data 26 de febrer la Junta de Govern aprovà  l’acord de concessió provisional, que transcrit diu així:

<<No considerar beneficiaris els expedients referits a l’annex 2, perquè no compleixen el requisit d’estar empadronats a Inca. Atorgar la
concessió, per l’import total de 9.898,89 €, amb càrrec a la partida pressupostària corresponent, a les persones beneficiàries que es
relacionen a l'annex 3, en cas que les persones beneficiàries no presentin la seva renúncia expressa a la concessió de la subvenció,
s'entendrà acceptada en els termes i la quantia regulats en la normativa d'aplicació i publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament i
donar un termini de deu dies hàbils des del següent a la seva publicació per què les persones interessades, si escau, hi presentin
al·legacions. En cas que no en presentin, aquest acord s'entendrà elevat a definitiu>>. 

2. En data 27 de febrer es publicà a la web de l’Ajuntament, aquest acord inicial de concessió provisional  i donà un
termini de deu dies hàbils des del següent a la seva publicació, perquè les persones interessades, si escau, hi
presentin al·legacions.   

3. El 5 de març finalitzà el termini de presentació d’al·legacions i posteriorment es reuneix la Comissió d'Avaluació
prevista en el punt 10.2 de les bases per procedir a examinar els comptes de justificació de cadascun dels expedients
de sol·licitud conforme a les bases i a altra normativa de rang superior.

4. Atesa la situació actual i vista la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es
declara l´estat d'alarma, posteriorment modificada per el RD 465/2020, de 17 de març, disposa el següent: 

<<Disposición adicional tercera. Suspensión de los plazos administrativos...... No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar,
mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos
e intereses  del  interesado en el  procedimiento  y  siempre  que éste  manifieste  su  conformidad,  o  cuando el  interesado  manifieste  su
conformidad con que no se suspenda el plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios>>

5. Vist que aquesta disposició recomana aixecar la suspensió i continuar amb la tramitació, fent ús de les excepcions
previstes en el apartat 3 de la disposició, en aquells casos en que s’hagin de dictar actes favorables als particulars o
actes que els hi evitin perjudicis, però sempre amb la seva conformitat.

6. Atès que no rebre la subvenció per a la participació en competicions oficials durant el 2019 pot suposar un perjudici
afegit a l'actua la situació econòmica de les famílies del municipi que ordinàriament ja presenten problemes econòmics
per fer front a aquesta despesa.

Comprovació de les justificacions que sigui adequades
 
1. D’acord  amb l’Ordenança  general  de  subvencions  de  l’Ajuntament  d’Inca  i  les  bases  de  la  convocatòria,  la

justificació de la subvenció es durà a terme presentant el compte justificatiu de la despesa que ha de contenir, en
caràcter general, la següent documentació:

- Una memòria d’actuació justificativa de l’acció. 
- Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades
- Relació classificada de les despeses de l’acció i l’original o fotocòpia de les factures o els documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la seva acreditació de pagament.
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- Indicació de dels desviacions esdevingudes entre el pressupost inicial i el pressupost executat
- Relació detallada dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’acció subvencionada indicant l’import i la
seva procedència
-  Acreditació  de  les  mesures  de  difusió  del  finançament  públic  de  l’acció  (logotip  de  l’Ajuntament  d’Inca  en
cartelleria, publicitat estàtica...)
- Acreditació que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (AEAT) i davant la
Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS).

2. Examinats els continguts dels comptes justificatius, es constata que: 

Sobre  la memòria econòmica de l’activitat: 
Tots presenten el total del cost del desplaçament juntament amb la relació classificada de despeses que són
subvencionables
Per tant; el total de despeses justificatives i subvencionables és de 9.898,89 €

Sobre la relació classificada d’ingressos de l’activitat: 
Declaren que els únics ingressos obtinguts són els aportats per ells mateixos

Indicació de les desviacions esdevingudes entre el pressupost inicial i el pressupost executat:
No ni ha hagut cap
      

 Acreditació que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (AEAT) i davant la
Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS):

Falta  que  els  serveis  administratius  comprovin  l’estat  de  compliment  de  les  obligacions  de  cadascun  dels
expedients de concessió.

Les persones amb dret de concessió de la subvenció declaren:

Que no han sol·licitat, i per tant no ha rebut, altra subvenció per la mateixa finalitat.
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la realitat
Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius
originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció o la finalitat prevista.
Que amb motiu de la subvenció objecte d’aquesta justificació per a l’acció  no compten amb més ingressos dels
que es computen en el compte justificatiu.

3. La  Comissió  Avaluadora  reunida,  per  tal  de  comprovar  cadascun  dels  comptes  de  justificació  presentats  pels
expedients amb dret a concessió de la subvenció,  de la qual ha sorgit la següent proposta de pagament amb els
imports que es refereixen a l’ANNEX 1

Conclusió

Per tot això, es proposa al regidor d'Esports que dicti una proposta de resolució en el termes següents:

1. Reconèixer  l'obligació  i  el  pagament,    per  import  de  9.898,89  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
000.34100.4830002, en les quantitats especificades, per beneficiari, segons la relació de l’annex  1  

2. En el cas que les persones interessades no pressentin la seva renúncia expressa al reconeixement de l'obligació (O),
s'entendrà acceptat el pagament.

3. En el cas que les persones interessades no presentin al·legacions contra l'acord, aquest s'entendrà com a definitiu
amb la seva conformitat. 
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4. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament així com al taulell d'anuncis de l’Ajuntament d’Inca, i donar un termini
de tres dies perquè els interessats hi prestin la seva conformitat, en cas de no al·legar-hi res en contra.

Inca, 6 de febrer de 2020

Sebastià Oriol Díaz

Regidor delegat de Batlia d'Esports

Salvador Soberats Gamundí

Tècnic d'Esports

Francisca Jaume Villalonga

Secretària

PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D'ESPORTS

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 local per a la seva aprovació.

Sebastià Oriol Díaz
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A N N E X O S  

ANNEX 1 Relació d’expedients amb el reconeixement de l’obligació i el pagament
DNI REPRESENTANT DNI ESPORTISTA ESPORT ACTUACIÓ OBLIGACIÓ I PAGAMENT

43056297K 45695055N N.SINCRONITZADA CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO / OPEN PORTUGAL
546,33 €

43056297K 45695055N N.SINCRONITZADA I OPEN DE NATACION ARTISTICA FERROL

43056297K 45695057Z N.SINCRONITZADA CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO / OPEN PORTUGAL
546,33 €

43056297K 45695057Z N.SINCRONITZADA I OPEN DE NATACION ARTISTICA FERROL

78211161Y 41623026H N.SINCRONITZADA I OPEN DE NATACION ARTISTICA FERROL
546,33 €

43057813L 41623026H N.SINCRONITZADA CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO / OPEN PORTUGAL

43071504W 41620610V N.SINCRONITZADA CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO / OPEN PORTUGAL
546,33 €

43071504W 41620610V N.SINCRONITZADA I OPEN DE NATACION ARTISTICA FERROL

78210533E 78222192C N.SINCRONITZADA I OPEN DE NATACION ARTISTICA FERROL 215,01 €

78213177K 45696453F N.SINCRONITZADA I OPEN DE NATACION ARTISTICA FERROL 215,01 €

34628131K 45691976S N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

43138554F 49606017P N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

78215373D 41623857K N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

43101755P 20551489T N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

78213188D 49614308L N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

78215382H 41660552P N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

43157639W 54872899M N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

37338171V 45694980Y N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

78215421B 49770325G N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

78215382H 49920104F N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

43134169S 49770405S N.SINCRONITZADA VII TROFEO CONCELLO DE OLEIROS 230,00 €

45186650E ATLETISME ADAPTAT CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISME ADAPTADO 165,00 €

43118165L 43480904W ATLETISME CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 14 INDIVIDUAL 102,25 €

43008338V ATLETISME CAMPIONAT DE BALEARS DE RUTA II MILLA I 10 KM 100,00 €

34064899J 46390905C RITMICA FINAL BALEAR ESCOLAR 95,98 €

43055247Y 45609586B RITMICA CAMPEONATO DE BALEARES POR EQUIPOS 

310,09 €43055247Y 45609586B RITMICA CAMPEONATO DE ESPAÑA CONJUNTOS BASE

43055247Y 45609586B RITMICA II TROFEO PORTMANY

1223859H 46396719S RITMICA CAMPEONATO DE ESPAÑA CONJUNTOS BASE 151,79 €

43037277E 41622601F RITMICA CAMPEONATO DE ESPAÑA CONJUNTOS BASE
195,79 €

43037277E 41622601F RITMICA II TROFEO PORTMANY

43076206N 46393762W RITMICA CAMPEONATO DE ESPAÑA CONJUNTOS BASE
195,79 €

43076206N 46393762W RITMICA II TROFEO PORTMANY

41516542R 45185614K TENIS RAFA NADAL TOUR

368,86 €41516542R 45185614K TENIS RAFA NADAL TOUR 3A PROVA

41516542R 45185614K TENIS RAFA NADAL TOUR CUARTOS DE FINAL

43075267Q 54370507V TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 81,00 €

78216329E 49482112G TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 112,00 €

78222698C TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA
175,00 €

78222698C TAEKWONDO CAMPEONATO UNIVERSITARIO TAEKWONDO 2019

78209500R 49772045E TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 112,00 €

78209500R 78222322N TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 81,00 €

43092371P 45699550E TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 81,00 €

78209586H 52031808N TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 81,00 €

43109354V 20550029N TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 112,00 €

78202743Y 20550742N TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 463,00 €
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78202743Y 20550742N TAEKWONDO OPEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2019

78202743Y 20550742N TAEKWONDO 2N EUROPEAN PRESIDENTS CUP FOR CHILDREN

78221346W TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 81,00 €

34068852X 45697851W TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 112,00 €

55233822N TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA 81,00 €

78210806L 78222699K TAEKWONDO OPEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2019

490,00 €78210806L 78222699K TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA

78210806L 78222699K TAEKWONDO 2N EUROPEAN PRESIDENTS CUP FOR CHILDREN

78210806L TAEKWONDO OPEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2019

490,00 €78210806L TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA

78210806L TAEKWONDO 2N EUROPEAN PRESIDENTS CUP FOR CHILDREN

41658614W TAEKWONDO CAMPEONATO UNIVERSITARIO TAEKWONDO 2019

319,00 €41658614W TAEKWONDO CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCION BALEAR SENIOR

41658614W TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA

18232925C 78222867M TAEKWONDO OPEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2019
197,00 €

18232925C 78222867M TAEKWONDO V OPEN INTERNACIONAL IBIZA

SUMATORI TOTAL 9.898,89 €
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