Servei d'Esports
C/ de Gabriel Alomar, 3, 07300 Inca
Tel. 971504216 / 971504965
serveidesports@ajinca.net

Amb reserva dels termes en què resulti aprovada l'acta de la sessió, advertència que es realitza en
compliment de l'art. 206 del RD 2.568/1986, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió
ordinària de 9 de març de 2022, va aprovar i va adoptar els acords que es contenen a la proposta del
regidor delegat d’esports del següent contingut literal:
«Antecedents
1.- En data 17 de novembre de 2021, la Junta de Govern acordar aprovar la concessió definitiva de les subvencions a clubs
esportius locals 2021.
2.- En data 16 de febrer de 2022, el tècnic d’esports municipal, després d’examinar els comptes de justificació registrats i fer
els requeriments oportuns, emet l’informe amb codi de validació E9CKF7FXG3RDJ652JWZNEN44E, de comprovació de la
justificació adequada de la subvenció d’acord l’article 72 del RLGS de 21 de juliol de 2006 que determina, amb caràcter
general, quins comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa són correctes i quins no ho són.
3. El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021 preveu, a la seva aplicació pressupostària 000.34100.4830001, l’import de
34.000,00 € per a l’atorgament de les subvencions destinades a finançar els clubs esportius i col·laborar amb les seves
despeses de manteniment i funcionament ordinari, durant el 2021.
4.- Els serveis administratius esportius han comprovat d’ofici, i així consta en l’expedient electrònic, si tots els clubs amb el
compte de justificació correcte es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social.
Normativa aplicable
1.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
2.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals –RSCL.
4.- 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 –RLGS.
5.- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66 de dia 26 de maig
de 2016).
6.- Bases d’execució del pressupost vigent.
7.- Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva d’entitats
socials de l’Ajuntament d’Inca a favor d’entitats socials sense finalitat de lucre (BOIB núm. 89 de dia 14 de juliol de 2016).
8.- Bases especíques reguladores de les subvencions en matèria esportiva.
9.- Convocatòria de subvencions a clubs esportuis locals 2021.
Proposta d’acord
Propòs a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:
PROPÒS
1.- Donar per vàlid l’informe tècnic emès pel tècnic d’esports amb codi de validació: E9CKF7FXG3RDJ652JWZNEN44E,
referent a la valoració documental i formal dels comptes de justificació de les subvencions concedides definitivament a clubs
locals 2021, que ha servit de base per elaborar aquesta proposta d’obligació i pagament.
2.- Aprovar el reconeixement de l'obligació i pagament de la subvenció concedida als clubs següents, amb càrrec a la
partida 000.34100.4830001, per un import total de 26.068,74 €:
Beneficiari

Club Atletisme Es Raiguer

NIF/CIF

G57855447

Subvenció concedida

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos Diferència
declarats ingressos despeses
SI

Subvenció
proposada
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GUILLERMO CORRO TRUYOL (1 de 1)
Secretari accidental
Data Signatura: 10/03/2022
HASH: 06436ab046ded0c87a94a9722ac562d2

Expedient núm.: 520/2021.
Document: Trasllat d’acord.
Assumpte: Acord d’obligació i pagament de les subvencions destinades a clubs locals 2021.
Destinatari: Relació de clubs sol·licitants de la subvenció.
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8.061,50 €

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos

28.024,33 €

0€

28.024,33 €

25.327,33
€

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos

9.835,42 €

0€

9.835,42 €

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos

Diferència
ingressos despeses
SI

Subvenció
proposada

494,12 €

0€

494,12 €

0€

494,12 €

494,12 €

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos

Diferència
ingressos despeses
SI

Subvenció
proposada

8.548,40 €

0€

8.548,40 €

6.120,00 € 2.428,40 €

1.176,80 €

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos

Diferència
ingressos despeses
SI

Subvenció
proposada

8.217,18 €

0€

8.217,18 €

3.000

5.217,18 €

4.660,58 €

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos

Diferència
ingressos despeses
SI

Subvenció
proposada

6.382,53 €

0€

6.382,53 €

2.143,19 € 4.239,34 €

2.728,67 €

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Club Esportiu Sincro Inca

NIF/CIF

G57693905

2.697,00 €
Beneficiari

Club de muntanya Matinam x somiar

NIF/CIF

G57991770

Subvenció concedida

3.678,79 €
Beneficiari

Club Inca Tennis Taula Club

NIF/CIF

G07670136

Subvenció concedida

494,12 €
Beneficiari

Club Handbol Inca

NIF/CIF

G16591877

Subvenció concedida

1.176,80 €
Beneficiari

Club CE Taekwondo Easy

NIF/CIF

G57837387

Subvenció concedida

4.660,58 €
Beneficiari

Club Arthemys Inca

NIF/CIF

G07791718

Subvenció concedida

2.728,67 €
Beneficiari

Club Atletisme Inca

NIF/CIF

G07459761

Subvenció concedida

5.031,50 €

8.061,50 €

Beneficiari

Subvenció concedida

3.030,00 € 5.031,50 €

0€

Despeses
presentades

Diferència
ingressos despeses
SI

Subvenció
proposada

2.697,00 €

2.697,00 €

Diferència
ingressos despeses
SI

Subvenció
proposada

6.156,63 € 3.678,79 €

3.678,79 €

Ingressos

Diferència
ingressos -

Subvenció
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5.044,80 €
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1.870,00 €

3.178,09 €

Beneficiari

Club Rtimica Inca

NIF/CIF

G57178709

despeses SI

proposada

0€

3.178,09 €

1.308,09 €

1.870,00 €

1.870,00 €

Subvenció concedida

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos

Diferència
ingressos despeses SI

Subvenció
proposada

1.588,52 €

19.537,92 €

0€

19.537,92 €

17.949,40

1.588,52 €

1.588,52 €

Beneficiari

Club Natació Inca

NIF/CIF

G57639171

Subvenció concedida

Despeses
presentades

Despeses NO
subvencionables

Despeses SI
subvencionables

Ingressos

Diferència
ingressos despeses SI

Subvenció
proposada

2.142,76 €

15.124,33 €

0€

15.124,33 €

12.981,57 €

2.142,76 €

2.142,76 €

Sumatori total de les subvencions proposades

26.068,74 €

3.- No aprovar el compte de justificació, per no adequat d’acord l’article 72 del RLGS de 21 de juliol de 2006 que determina,
amb caràcter general, quins comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa són correctes, dels següents
clubs sol·licitants:
Motiu

Club Bàsquet Sant Francesc Llops

No ha justificat davant l’Ajuntament, mitjançant la presentació del compte
justificatiu simplificat, detallant totes les despeses i els ingressos de l’activitat
subvencionada ni tampoc la resta de documentació necessària.

Club MC Zona Gas

No ha justificat davant l’Ajuntament, mitjançant la presentació del compte
justificatiu simplificat, detallant totes les despeses i els ingressos de l’activitat
subvencionada ni tampoc la resta de documentació necessària.

Club Cercle d’Escacs

No ha justificat davant l’Ajuntament, mitjançant la presentació del compte
justificatiu simplificat, detallant totes les despeses i els ingressos de l’activitat
subvencionada ni tampoc la resta de documentació necessària.

4.- En cas que les entitats interessades no presentin al·legacions aquest acord s'entendrà elevat a definitiu.
5.- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament per tal de que els interessats en tinguin coneixement i puguin interposar
els recursos que estimin pertinents.»

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 transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni
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Clubs beneficiari
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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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