La Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2019 adoptà el següents acords:
1. Reconèixer l'obligació i el pagament de la subvenció concedida, amb càrrec a la partida pressupostària
CU 341 48933 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2019, als clubs esportius locals que es
transcriuen a continuació:
ENTITAT

CIF

IMPORT SOL·LICITAT

A PERCEBRE

TRAMUNTANA ESPORT

G-57912479

4.907,13 €

1.074,07 €

CLUB ATLETISME INCA
CLUB CICLISTA INCA

G-07459761
G-07745680

3.600,00 €
1.556,40 €

1.389,21 €
644,33 €

C.E TAEKWONDO EASY
CLUB ATLETISME ES RAIGUER DE MALLORCA

G-578373878
G-57855447

10.479,85 €
6.540,07 €

4.096,54 €
3.795,72 €

INCA TENNIS TAULA CLUB
C.N.INCA

G-07670136
G-57639171

1.781,93 €
4.304,16 €

1.217,31 €
2.005,16 €

CLUB ARTHEMYS INCA
CLUB ESPORTIU SINCRO INCA

G-07791718
G-57693905

4.485,28 €
2.470,10 €

3.065,17 €
1.890,56 €

CLUB ESPORTIU INCACS DES RAIGUER
CLUB HANDBOL INCA

G-16600611
G-16591877

755,34 €
4.585,78 €

200,27 €
895,78 €

TOTAL DE LA RELACIÓ

20.274,12 €

2. No considerar despeses subvencionables els justificants de despesa de personal monitor mitjançant
rebuts, però sí utilitzar-los com a document de valor probatori amb eficàcia administrativa a efectes de
calcul del balanç (ingressos/despeses) i conseqüentment el dèficit o superàvit resultant de l'acció per finalment RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ I EL PAGAMENT, amb càrrec a la partida pressupostària CU
341 48933 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2019, als clubs esportius locals que es
transcriuen a continuació:
ENTITAT

CIF

IMPORT CONCEDIT

IMPORT SOL·LICITAT

JOVES D'INCA C.F.S

G-57653297

No considerar despeses subvencionables els justificants de despesa de per1.480,87 €
sonal monitor mitjançant rebuts i , conseqüentment, no es genera dèficit.

CERCLE D'ESCACS D'INCA

G-07809726

1.303,26 € 1.719,98 € no són despeses justificatives i això fa que no es generi dèficit

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA INCA

G-57178709

1.360,56 €

No considerar despeses subvencionables els justificants de despesa de personal monitor mitjançant rebuts i , conseqüentment, no es genera dèficit.

CLUB BASQUET SANT FRANCESC
LLOPS

G-57864258

2.678,41 €

No considerar despeses subvencionables els justificants de despesa de personal monitor mitjançant rebuts i , conseqüentment, no es genera dèficit.

TOTAL DE LA RELACIÓ

6.823,10 €

3. Revocar la concessió de la subvenció, per la no correcte o incompleta presentació del compte justificatiu, als clubs esportius següents:
CLUB DEPORTIVO SILVESTRISTA INCA
Subvenció
concedida

1.045,42 €

Despeses
presentades

2.891,35 €

Despeses considerades NO
subvencionables i NO justificatives

834,11 €

Despeses considerades
subvencionables

2.057,24 €

Ingressos

1.500,00 €

Subvenció
a pagar

0€

Motiu
Falta acreditar que l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb la hisenda pública.
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CLUB ESPORTIU JOAN XXIII
Subvenció
concedida

386,49 €

Despeses
presentades

Despeses considerades NO
subvencionables i NO justificatives

2.352,89 €

15,24 €

Despeses considerades
subvencionables

2.337,65 €

Ingressos

Motiu

Subvenció
a pagar

Falta acreditar que l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb la hisenda pública.

1.093,00 €

0€

Subvenció
a pagar

MALLORCA BOCS RUGBY CLUB
Subvenció
concedida

Despeses
presentades

Despeses
considerades NO
subvencionables i
NO justificatives

Despeses
considerades
subvencionables

Ingressos

Dèficit resultant

1.217,31 €

6.794,18 €

880,,27 €

5.913,91 €

No s’especifica

Falta concretar els
ingressos obtinguts

0€

Motiu

Sense els ingressos no es pot
calcular el resultat

CLUB DE MUNTANYA MATINAM PER SOMIAR
Subvenció
concedida

Despeses
presentades

Despeses
considerades NO
subvencionables i
NO justificatives

Despeses
considerades
subvencionables

Ingressos

Dèficit resultant

2.707,06 €

14.324,23 €

646,73 €

13.677,50 €

No s’especifica

Falta concretar els
ingressos obtinguts

Despeses
presentades

Despeses
considerades NO
subvencionables i
NO justificatives

Despeses
considerades
subvencionables

Ingressos

Dèficit resultant

1.635,00 €

1.049,00 €

586,00 €

No s’especifiquen

Falta concretar els
ingressos obtinguts

Despeses
presentades

Despeses
considerades NO
subvencionables i
NO justificatives

Despeses
considerades
subvencionables

Ingressos

Dèficit resultant

10.814,07

0

10.814,07 €

12.000,00 €

superàvit

Subvenció
a pagar

0€

Motiu

Sense els ingressos no es pot
calcular el resultat

CLUB MC ZONA GAS
Subvenció
concedida

672,98

Subvenció
a pagar

Motiu

Sense els ingressos no es pot
0 € calcular el resultat

CLUB INCA TRISPORT
Subvenció
concedida

873,52 €

TOTAL DE LA RELACIÓ

4.

Subvenció
a pagar

Motiu

Els ingressos declarats superen
O € les despeses
6.414,60 €

Advertir i vetlar perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal assalariat,
els documents justificatius siguin els rebuts de nòmina mentre que el pagament sigui la mateixa nòmina, si està signada, o bé els rebuts/documents electrònics generats per les entitats financeres.

5. Advertí i vetlar perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de dietes de treballadors vinculats al projecte sigui mitjançant el formulari corresponent i només pels conceptes de dietes,
desplaçaments, allotjament i manutenció.
6. Advertí vetlar perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal voluntari,
caldrà presentar l'aprovació del corresponent programa de voluntariat i, a continuació, les despeses
ocasionades pel desenvolupament de l'activitat del voluntariat.
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7. Advertí i vetlar perquè en futures justificacions, si el cost declarat pel club és superior que la quantitat
subvencionada, restarà obligat a acreditar totes les despeses generades en l'execució de l'acció fins a
l'import de la quantitat pressupostada. I que aquestes despeses han de ser directament imputables a
l'acció subvencionada.
8.

Les factures que siguin per desplaçaments a competicions o d’actes socials hauran d'acompanyar-se de la correspo nent memòria i de la declaració valorada i tots els documents que són ordres de transferència hauran d'anar acompanyats
de la corresponent factura o bè rebut oficial (amb les dades fiscals).

9.

Referent a la desviació del total d'ingressos i despeses pressupostades respecte de les executades, advertir que en futures
justificacions en el cas de detectar aquestes possibles incongruències en el compte de resultats (ingressos pressupostats –
ingressos executats o despeses pressupostades – despeses executades) es requerirà més documentació justificativa tant
per a les despeses executades com per als ingressos.

10. Publicar aquest acord a la web de l'Ajuntament d'Inca i donar un termini de 10 dies hàbils des del següent a la seva publicació perquè les persones interessades, si s'escau, hi presentin al·legacions. En el cas que les persones interessades no presentin al·legacions aquest acord s'entendrà elevat a definitiu.
Inca, 4 de novembre de 2019
EL Batle-president

Virgilio Moreno Sarrió
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