La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió de data 10/08/2022, va aprovar i va
adoptar els acords que es contenen a la proposta de resolució PR/2022/1206 del següent contingut
literal:
«FETS I FONAMENTS DE DRET
A la vista dels següents antecedents:
1. Informe tècnic de valoració de la documentació de cada expedient de sol·licitud de data 06/06/2022
amb Codi de validació: 9PQPYM57NNJNREFGRRYZ9FWC6.
2. Proposta de resolució provisional del regidor d’esports PR/2022/455. En data 30 de juny de 2022
finalitzà el termini de deu (10) dies per a la presentació d'al·legacions a la proposta provisional de
concessió que s'estimin oportunes i es comprova que no se'n ha presentat cap.
4. Obligacions fiscals: Els serveis administratius esportius comproven que tots els clubs inclosos a la
relació estan al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Inca, l'ATIB i la TGSS.
Vist quant antecedeix, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:
Vista la proposta de resolució PR/2022/1206 de 2 / d’agost / 2022 fiscalitzada favorablement amb data
de 8 / d’agost / 2022.
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la concessió definitiva i disposar (D) la despesa a favor dels clubs segons l'annex
adjunt (vegeu annex), per l'import que s'indica i per a l'activitat que així mateix s'assenyala amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 000.34100.4830001 de l’exercici de 2022:
SEGON. Disposar la quantitat de 37.000,00 € a la qual ascendeix l’import total de les subvencions
concedides definitivament.
TERCER. Publicar aquest acord a la pàgina web perquè comuniquin la seva acceptació recordant, si en
el termini de 10 dies no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada. »»
RECURSOS/AL·LEGACIONS
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'art. 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
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termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al 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.
DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Expedient núm.: 10355/2021
Annex. Llistat de clubs amb concessió i disposició definitiva
Concessió definitiva i disposició de la despesa (D) a favor de les entitats (clubs), per l'import que
s'indica amb càrrec a l'aplicació pressupostària 000.34100.4830001 de l’exercici de 2022:

CLUB ESPORTIU SINCRO INCA
CE TAEKWONDO EASY
CLUB MATINAM X SOMIAR
CLUB NATACIÓ INCA
CLUB HANDBOL INCA
CLUB ATLETISME VIVA ES RAIGUER
CLUB ATLETISME INCA
CLUB ARTHEMYS INCA
INCA TENNIS TAULA CLUB
BASQUET SANT FRANCESC LLOPS
CLUB CICLISTA INCA
CLUB RITMICA INCA
CE CIUTAT D’INCA FUTSAL
CLUB MULTIINCAESPORTS
CLUB INCA TRISPORT

CONCESSIÓ DEFINITIVA

4.059,74 €
5.064,91 €
2.165,69 €
4.668,94 €
2.171,25 €
5.328,75 €
800,57 €
1.592,52 €
1.257,46 €
2.841,36 €
922,41 €
1.074,71 €
2.567,23 €
1.470,68 €
1.013,79 €
37.000,00 €
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