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 de l'RD 2.568/1986, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca, a la seva
sessió ordinària de 13 de març de 2022, va aprovar i va adoptar els acords que es contenen a la
informe proposta del regidor delegat d’esports del següent contingut literal:
«Expedient núm.: 792/2021
Assumpte: Acord d’aprovació del compte de justificació i de l’obligació i pagament de les subvencions per a
esportistes locals concedides definitivament (relació annex 2).
Crèdit disponible: 15.000,00 €
Aplicació pressupostària: 34100.4830002
1. En data 16 de març de 2021, la Junta de Govern adoptà l’acord de concedir l’import que es relaciona a l’annex 1
d’aquest document, per un import total definitiu de 4.884, 15 € i publicar aquest acord a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Inca i donar un termini perquè les persones interessades, comuniquin la seva acceptació. En cas que
les persones interessades no comuniquin la seva acceptació, aquesta s'entendrà com acceptada.
2. En data 17 de febrer de 2021, el serveis d’intervenció anoten a la partida de despeses
34100.4830002 la
disposició (D) de 4.884, 15 € en reconeixem de la disposició de la despesa aprovada per la JG destinada a la
concessió definitiva de subvencions a esportistes locals 2021 relacionats a l’annex 2.
3. Finalitza el termini d’exposició pública i es comprova que no s’ha registrat cap recurs ni cap comunicació de no
acceptació formulada pels beneficiaris.
4. En data 6 d’abril de 2021, el tècnic d’esports, després d’examinar els comptes de justificació registrats i fer els
requeriments oportuns, emet l’informe favorable amb codi de validació 7AP9RTKJKJ4QMAPJP36JNKTLJ, 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.
5. El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021 preveu, a la seva aplicació pressupostària 34100.4830002, l’import
de 15.000,00 € per a l’atorgament de les subvencions destinades a finançar els esportistes locals no professionals per
accions executades durant el 2021.
2. Hi ha anotada una disposició (D) de 4.884, 15 € en reconeixem de la disposició de la despesa aprovada per la JG
destinada a la concessió definitiva de subvencions a esportistes locals 2021.
6. Els serveis administratius esportius han comprovat d’ofici, i així consta en l’expedient electrònic, que tots els
beneficiaris 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.
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Expedient núm.: 792/2021
Document: Trasllat d’acord.
Assumpte: Acord de la Junta de Govern de l’aprovació de l’obligació i pagament de les subvencions
per a esportistes locals concedides definitivament
Destinatari: Relació de persones sol·licitants de la subvenció.

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

9.- Convocatòria de subvencions a esportistes locals locals 2021.
Proposta d’acord
Propòs a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:
1. Donar per vàlid l’informe tècnic emès pel tècnic d’esports amb codi de validació: 7AP9RTKJKJ4QMAPJP36JNKTLJ,
referent a la valoració documental i formal del compte de justificació de la subvenció concedida (vegeu ANNEX 1).
2. Aprovar el reconeixement de l'obligació, amb càrrec a la partida pressupostària 34100.483000 2, de les següents
subvencions concedides definitivament, segons la relació de despeses annex 2, per import total de 4.884,15 €
2. Ordenar el pagament, amb càrrec a la partida pressupostària 34100.4830002, de les següents subvencions
concedides definitivament, segons la relació de despeses annex 2, per import total de 4.884,15 €
3. Advertir perquè en futures justificacions, caldrà l’acreditació de les mesures de difusió del finançament públic de
l’acció (logotip de l’Ajuntament d’Inca en cartelleria, publicitat estàtica...)
3. 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.
El regidor delegat d’esports, festes i
promoció de la ciutadania, fires i Dijous Bo.
DOCUMENT DATA I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DNI

OBLIGACIÓ I PAGAMENT (OP)

52031650S

118,00 €

41691066R

118,00 €

20551261W

118,00 €

49920104F

118,00 €

41660552P

118,00 €

20551489T

118,00 €

49776014N

118,00 €

49614308L

118,00 €

41692512K

118,00 €

49609845H

118,00 €

54875181X

118,00 €

49606017P

118,00 €

49770405S

118,00 €

20550781M

118,00 €

45185614K

600,00 €

49483943H

600,00 €

78222699K

294,00 €

78222698C

182,00 €

41658614W

182,00 €

78222867M

339,00 €

45186650E

151,35 €

43475586C

600,00 €

43475587K

283,80 €

TOTAL DE LA RELACIÓ

4.884,15 €

».
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ANNEX 2.- RELACIÓ de propostes d’obligació i pagament de les quanties següents:

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

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
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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