
Servei d'Esports

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN LA SESSIÓ CELEBRADA EL 17 DE MARÇ DE 2021
S’ADOPTÀ L’ACORD SEGÜENT:

Expedient núm.: 2974/2020.
Document: Notificació als interessats.
Relatiu: Acord de la Junta de Govern de concessió   definitiva   subvencions esportistes 2020.
Destinatari: Relació d’esportistes locals  considerats beneficiaris de subvenció 2020, per accions
executades durant el 2020.

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:

««PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA D’ESPORTS

Expedient núm.: 2974/2020
Assumpte: Aprovació definitiva de la relació de les subvencions a esportistes locals 2020.
Aplicació pressupostària: 000.34100.4830002
Destinatari: Junta de Govern

Antecedents

1. Els expedients de sol·licituds de subvenció registrats dins del termini legal varen ser els següents:

Num. REG.
DATA REG.

D’ENTRADA
INTERESSAT REPRESENTANT

2020-E-RC-24363 04/12/20 GUSTAVO... GUSTAVO... 

2020-E-RC-24366 04/12/20 FRANCESC... 

2020-E-RC-24396
04/

04/12/20 PERE ANTONI... 

2. En data 5 de febrer de 2021, el tècnic d’esports ha revisat els expedients de sol·licitud de subvenció
i ha emès un informe amb codi de validació ASXKWGSGGQH9C7AWT3HM4HC4X en el que fa
constar:

a. Els expedients de sol·licitud admesos i considerades beneficiàries són els següents: 

INTERESSAT Admès/no admès

GUSTAVO... Admès

FRANCESC... Admès

b. Els expedients de sol·licitud no admesos són els següents: 

INTERESSAT Admès/no admès

PERE ANTONI... No admès

c. La valoració de cadascun dels expedients, d’acord amb els criteris, és la següent:

DATA
COMPETICIÓ

ACTUACIÓ NOM ESPORTISTA DNI
CONCES

SIÓ

6-7 
DESEMBRE 
2020

CAMPEONATO ESPAÑA 
JUNIOR 2020

GUSTAVO ................................ 7..........806L 226,00 €
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6-7 
DESEMBRE 
2020

CAMPEONATO ESPAÑA 
JUNIOR 2020

FRANCESC............................... 7............99K 226,00 €

d. L’import provisional de concessió és el següent:

NOM ESPORTISTA DNI CONCESSIÓ

GUSTAVO ............................. 78.......806L 226,00 €

FRANCESC ................................. 78.......699K 226,00 €

3. Es trasllada l’informe del tècnic d’esports a la Comissió de valoració i,  en data 5 de febrer,  per
unanimitat  de  tots  els  membres,  s’aprova  aquest  amb  codi  de  validació
ASXKWGSGGQH9C7AWT3HM4HC4X  i l’eleva a la consideració de la Junta de Govern. 

4. En data 17 de febrer de 2021, la Junta de Govern  acordà:

a. Considerà beneficiaris els expedients de sol·licitud de subvenció següents:
Gustavo............................ (DNI: 78....806L) i Francesc ..... (DNI: 78...699K) 

b. No considerar beneficiaris l’expedient de sol·licitud de  Pere Antoni...  (DNI: 43...332 V)
c. Concedir provisionalment les quanties següents:

GUSTAVO... 78...806L 226,00 €

FRANCESC... 78...699K 226,00 €

5. En data 22 de febrer de 2021 es publicà 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 persones
interessades, si escau, hi presentin al·legacions. 

6. 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. 

7. Existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es
proposa contreure d’acord amb l’informe de fiscalització favorable núm. 2021-0043 de 9 de febrer de
2021 emès per la intervenció municipal.

Conclusions

Per tot això, aquesta comissió proposa a la Junta de Govern:

1. Concedir definitivament, en concepte de subvenció,  les quanties següents:

NOM ESPORTISTA DNI CONCESSIÓ

GUSTAVO... 78...806L 226,00 €

FRANCESC... 78...699K 226,00 €

2. Excloure de la valoració a Pere AntonI... (DNI: 43...332V) pels motius assenyalats en l’informe proposta
de la comissió de valoració

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

4. 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 
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promoció de la ciutadania, fires i Dijous Bo
Document datat i signat electrònicament»»

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:

b. 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.

c. 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 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.

El secretari accidental

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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