Expedient núm.: 2973/2020.
Document: Notificació als interessats.
Relatiu: Acord de la Junta de Govern de concessió definitiva
subvencions clubs 2020.
Destinatari: Relació de clubs considerats beneficiaris de subvenció
2020, per accions executades durant el 2019.
Amb reserva dels termes en què resulti aprovada l'acta de la sessió,
advertència que es realitza en compliment de l'art. 206 de l'RD
2.568/1986, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca, a la seva
sessió ordinària de 17 de març de 2021 va aprovar i va adoptar els
acords que es contenen a la proposta de la regidoria d’esports, del
següent contingut literal:
««Expedient núm.: 2973/2020

Assumpte: Acord d’aprovació definitiva de la relació de les subvencions, a clubs
esportius locals 2020, concedides d’acord amb la puntuació obtinguda i la quantia
que s’indica.
Aplicació pressupostària: 000.34100.4830001
Destinatari: Junta de Govern
Antecedents
1.

En data 16 de gener de 2021 el tècnic d’esports emet l’informe tècnic de
valoració de les sol·licituds de subvenció a clubs esportius locals registrades
(document amb codi de validació: 66SSALYK4XJH3L9FMMTCNJWTF).

2.

En data 19 de gener de 2021, servint de base l’informe redactat pel tècnic
d’esports esmentat anteriorment, la comissió d’avaluació de les subvencions
emet
l’informe proposta de valoració de les sol·licituds registrades de
subvenció a clubs esportius locals (document amb codi de validació:
5JQTD9YJTKPQ7JJGRC3CCHLXC).

3.

En data 17 de febrer de 2021, la Junta de Govern adoptà l’acord de d’aprovar
l’informe proposta amb codi de validació: 5JQTD9YJTKPQ7JJGRC3CCHLXC, emès
per la comissió d’avaluació referent a la concessió provisional de la relació de
les subvencions, a clubs esportius locals 2020, concedides d’acord amb la
puntuació obtinguda.

4.

En data 22 de febrer de 2021 es va publicar l’acord de concessió provisional a
la web de l’Ajuntament i s’inicià el termini de deu dies hàbils des del següent a
la seva publicació perquè les entitats interessades, si escau, hi presentin
al·legacions.

5.

En data 9 de març de 2021 finalitzà el termini de 10 dies hàbils per a la
presentació d’al·legacions i no se’n presentà cap.

Conclusions
Per tot això, proposo a la Junta de Govern:
1.

Concedir definitivament la relació definitiva de les subvencions, a clubs esportius
locals 2020, d’acord amb la puntuació obtinguda i la quantia que s’indica:
ENTITAT

C.I.F

ESPORT

DESPESES

PUNTS +
INGRESSO DIFERÈNCI REPARTIMEN
ATORGAT
S
A
T INICIAL
(100 €)

CLUB ESPORTIU
SINCRO INCA

G5769390
NATACIÓ
5
SINCRONITZADA

54,252.29
50,614.32 €
€

CE TAEKWONDO
EASY

G5783738
7

TAEKWONDO

15,729.54
€

CLUB MATINAM

G5799177

MUNTANYA

3,637.97 €

2,711.71 € 2,711.71 €

3,000.00 € 12,729.54 €

3,848.57 € 3,848.57 €

18,638.74 12,561.22 €

6,077.52 €

3,971.48 € 3,971.48 €
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X SOMIAR

0

CLUB NATACIÓ
INCA

G5763917
1

CLUB HANDBOL
INCA

G1659187
7

€
NATACIÓ

19,938.49
14,880.00 €
€

5,058.49 €

2,005.01 € 2,005.01 €

BALONMANO

21,868.75
18,090.00 €
€

3,778.75 €

2,220.09 € 2,220.09 €

CLUB ATLETISME
G5785544
VIVA ES
7
RAIGUER

ATLETISME

7,821.73 €

3,810.00 €

4,011.73 €

7,105.53 € 4,011.73 €

CLUB ATLETISME G0745976
INCA
1

ATLETISME

6,251.00 €

3,251.00 €

3,000.00 €

1,636.30 € 1,636.30 €

CLUB ARTHEMYS G0779171
INCA
8

GIMNASTICA
ARTÍSTICA

57,372.10
53,651.40 €
€

3,720.70 €

3,863.93 € 3,720.70 €

2,700.00 €

1,736.29 €

1,359.77 € 1,359.77 €

36,517.07
31,368.41 €
€

5,148.66 €

2,711.71 € 2,711.71 €

4,500.00 €

1,500.00 €

1,113.96 € 1,113.96 €

27,716.97
26,195.01 €
€

1,521.96 €

1,451.94 € 1,451.94 €

INCA TENNIS
TAULA CLUB

G0767013
6

TENNIS TAULA

BASQUET SANT
FRANCESC
LLOPS

G5786425
8

BASQUET

CLUB CERCLE
D’ESCACS

G0780972
6

ESCACS

CLUB RITMICA
INCA

G5717870
9

GIMNÀSTICA
RÍTMICA

4,436.29 €

6,000.00 €

Imports totals

34,000.00 €

30,762.9
7€

2.

Desestimar la sol·licitud de subvenció feta pel Club Multiincaesports per no
complir en tots els requisits de poder considerar-se beneficiari.

3.

Excloure de la valoració a MC Zona Gas pels motius assenyalats en l’informe
proposta de la comissió de valoració.

4.

Notificar als interessats considerats beneficiaris perquè en el termini de cinc dies
hàbils comuniquin la seva acceptació. En cas que les entitats interessades no
comuniquin la seva acceptació, aquesta s'entendrà com acceptada.

5.

Recordar que el beneficiari està obligat a justificar davant l’Ajuntament
mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat, detallant totes les
despeses de l’activitat subvencionada.

El regidor delegat d’esports, festes i
promoció de la ciutadania, fires i Dijous Bo

Contra aquest acord que esgota la via administrativa, de conformitat
amb l'article 114.1.c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú, l'article 52.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril de 1985,
de bases de règim local, i altres normes concordants i
complementàries, es podran interposar, alternativament, els recursos
següents:
a.

Directament el recurs contenciós administratiu davant l'òrgan
competent de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació
del present acord, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

b.

El recurs potestatiu de reposició, que s'interposarà davant l'òrgan
que ha dictat aquest acord en el termini d'un mes, comptador a
partir del dia següent de la notificació del present acord, de
conformitat amb l'establert a l'article 123 i següents de la Llei de
procediment
administratiu
abans
esmentada.
Contra
la
desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel
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transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi
resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a
partir del dia següent a la desestimació presumpta.
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre
recurs que s'estimi pertinent.
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