Aprovat pel consell d'Administració de l'OA IMAF
en sessió del dia 7 DE JULIOL DE 2017

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT D'ESPORTS
Fets
1.

En data 28 de març de 2016, el Consell d'Administració acordà atorgar la concessió de les quanties que es transcriuen a continuació i recorda que per fer efectiu el pagament, s'ha de justificar, com a mínim, el pressupost aprovat de l'acció. En cas contrari, la subvenció s'ha de reduir en proporció a la part del pressupost deixat de justificar.
ENTITAT

UNION PETANCA INCA
CLUB ATLETISME INCA
CLUB CICLISTA INCA
E.CIEM INCA FUTSAL
C.E TAEKWONDO EASY
CLUB ATLETISME ES RAIGUER DE MALLORCA
JOVES D'INCA C.F.S
CLUP HÍPICA I CULTURAL ES RAIGUER
CLUB COLOMFOBIL INQUENSE
INCA TENNIS TAULA CLUB
CERCLE D'ESCACS D'INCA
CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA INCA
C.N.INCA
MALLORCA BOCS RUGBY CLUB
CLUB BASQUET SANT FRANCESC LLOPS
CLUB ARTHEMYS INCA
CLUB ESPORTIU SINCRO INCA
CLUB BÀSQUET SA CREU CIUTAT D'INCA

C.I.F

ESPORT

G07224223
G-07459761
G-07745680
G-07941479
G-578373878
G-57855447
G-57653297
G-07664865
G-07528094
G-07670136
G-07809726
G-57178709
G-57639171
G-57848707
G-57864258
G-07791718
G-57693905
G-57772527

PETANCA
ATLETISME
CICLISME
FUTBOL SALA
TAEKWONDO
ATLETISME
FUTBOL SALA
HÍPICA
COLOMBÒFILA
TENNIS TAULA
ESCACS
GYM RÍTMICA
NATACIÓ
RUGBY
BASQUET
GYM ARTÍSTICA
SINCRONITZADA
BÀSQUET
PUNTS
IMPORT TOTAL CONCEDIT
Nombre total de punts obtinguts = 2.396,10 punts / Valor de cada punt = 22,58 €

TOTAL PUNTS CONCESSIÓ

16,00
118,00
63,00
22,00
201,00
215,00
112,00
61,00
12,50
69,00
71,00
131,00
314,00
149,00
117,60
266,00
181,00
277,00
2.396,10

361,25 €
2.664,25 €
1.422,44 €
496,72 €
4.538,25 €
4.854,35 €
2.528,78 €
1.377,28 €
282,23 €
1.557,91 €
1.603,06 €
2.957,76 €
7.089,60 €
3.364,18 €
2.655,21 €
6.005,84 €
4.086,68 €
6.254,20 €
54.100,00 €

2.

Durant els 10 dies de publicació de l'anunci de la concessió a la web de l'Ajuntament no és presenten
al·legacions.

3.

En data 15 de juny de 2017, un cop examinada la documentació de justificació, el tècnic d'Esports emet l'informe
de valoració que s'adjunta i forma part de la present resolució envers a l'import de subvenció a percebre d'acord
amb el compte justificatiu presentat. La relació és la següent:
núm d'ordre

ENTITAT

C.I.F

ESPORT

CONCESSIÓ

MOTIU

UNION PETANCA INCA

G07224223

PETANCA

2

E.CIEM INCA FUTSAL

G-07941479

FUTBOL SALA

496,72 €

496,72 €

3

C.E TAEKWONDO EASY

G-578373878 TAEKWONDO

4.538,25 €

4.538,25 €

4

CLUB ATLETISME ES RAIGUER DE MALLORCA G-57855447

ATLETISME

4.854,35 €

4.854,35 €

5

CLUB COLOMFOBIL INQUENSE

G-07528094

COLOMBÒFILA

282,23 €

282,23 €

6

INCA TENNIS TAULA CLUB

G-07670136

TENNIS TAULA

1.557,91 €

1.530,00 €

7

C.N.INCA

G-57639171

NATACIÓ

7.089,60 €

6.141,76 €

8

CLUB ATLETISME INCA

G-07459761

ATLETISME

2.664,25 €

0 € No generen dèficit

9

CLUB CICLISTA INCA

G-07745680

CICLISME

1.422,44 €

0 € No generen dèficit

10

JOVES D'INCA C.F.S

G-57653297

FUTBOL SALA

2.528,78 €

0 € No generen dèficit

11

CERCLE D'ESCACS D'INCA

G-07809726

ESCACS

1.603,06 €

0 € No generen dèficit

12

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA INCA

G-57178709

GYM RÍTMICA

2.957,76 €

0 € No generen dèficit

13

MALLORCA BOCS RUGBY CLUB

G-57848707

RUGBY

3.364,18 €

0 € No generen dèficit

14

CLUB BASQUET SANT FRANCESC LLOPS

G-57864258

BASQUET

2.655,21 €

0 € No generen dèficit

15

CLUB ARTHEMYS INCA

G-07791718

GYM ARTÍSTICA

6.005,84 €

0 € No generen dèficit

16

CLUB ESPORTIU SINCRO INCA

G-57693905

SINCRONITZADA

4.086,68 €

0 € No generen dèficit

17

CLUB BÀSQUET SA CREU CIUTAT D'INCA

G-57772527

BÀSQUET

6.254,20 €

0 € No generen dèficit

1

361,25 €

PAGAMENT

1

361,25 €
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18

CLUP HÍPICA I CULTURAL ES RAIGUER

G-07664865

HÍPICA
TOTAL

1.377,28 €

Per renúncia

54.099,99 €

18.204,56 €

4.

En data 16 de juny de 2017 es reuneix la Comissió Avaluadora constituïda per valorar la documentació de justificació
presentada pels clubs esportius en què s'aprova l'informe emès pel tècnic d'esports però amb la consideració del Sr.
Gori Ferrà que s'hauria de tenir en compte totes les despeses justificatives per calcular el balanç del pressupost i, d'acord
amb el resultat, aprovar el pagament o no de la subvenció concedida.

5.

En data de 6 de juliol la intervenció municipal informa desfavorablement aquesta proposta de resolució del regidor delegat
d'esports.

Normativa
•
•
•
•
•
•
•

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals RSCL.
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.
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66 de dia 26 de
maig de 2016).
Bases d’execució del pressupost vigent.
Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva a clubs esportius
locals, sense finalitat de lucre, per al suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport durant el 2016.

Proposta de resolució
Propòs al Consell d'administració l'adopció dels següents acords:
Primer. Reconèixer l'obligació i el pagament, amb càrrec a la partida pressupostària CU 341 48901 del pressupost de
l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2017, als clubs esportius locals que es transcriuen a continuació:
ENTITAT

C.I.F

ESPORT

CONCESSIÓ

PAGAMENT

UNION PETANCA INCA

G07224223

PETANCA

361,25 €

E.CIEM INCA FUTSAL

G-07941479

FUTBOL SALA

496,72 €

496,72 €

C.E TAEKWONDO EASY

G-578373878

TAEKWONDO

4.538,25 €

4.538,25 €

CLUB ATLETISME ES RAIGUER DE MALLORCA

G-57855447

ATLETISME

4.854,35 €

4.854,35 €

CLUB COLOMFOBIL INQUENSE

G-07528094

COLOMBÒFILA

282,23 €

282,23 €

INCA TENNIS TAULA CLUB

G-07670136

TENNIS TAULA

1.557,91 €

1.530,00 €

C.N.INCA

G-57639171

NATACIÓ
TOTAL

361,25 €

7.089,60 €

6.141,76 €

54.099,99 €

18.204,56 €

Unión Petanca Inca
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció concedida

Despeses considerades subvencionables

361,25 €

1.132 €

Ingressos executats

532 €

dèficit resultant

- 600 €

Subvenció a pagar

361,25 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari. No és necessari acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que
s'està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la
Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.

Club Colombòfil Inquense
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
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Subvenció concedida

282,26 €

Despeses considerades subvencionables

2.640,22 €

Ingressos executats

1.840,22 €

dèficit resultant

- 800 €

Subvenció a pagar

282,26 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari. No és necessari acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que
s'està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la
Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.

Club Natació Inca
No són subvencionables les despeses amb número d'ordre 10, 11, 12 i 13 (importen: 105,20 €) perquè tant sols són tiquets de cai xa, i en conseqüència, el sumatori de la relació classificada de despeses justificatives de l'acció és d' 11.121,76 €

D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció concedida

7.089,60 €

Despeses considerades subvencionables

11.121,76 €

Ingressos executats

4.980 €

dèficit resultant

- 6.141,76 €

Subvenció a pagar

6.141,76 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari. S'ha d'acreditar, per la quantia de la subvenció que és superior a 3.000 €, que s'està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.

Inca Tennis Taula Club
No és subvencionable la despesa amb número d'ordre 7 (importa: 20 €), i en conseqüència, el sumatori de la relació classificada de
despeses justificatives de l'acció és de 4.574,15 €:

D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció concedida

1.557,91 €

Despeses considerades subvencionables

4.574,15 €

Ingressos

3.044,15 €

dèficit resultant

- 1.530,00 €

Subvenció a pagar

1.530,00 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari. No és necessari que s'acrediti, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €,
que s'està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de
la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.

Club Atletisme Es Raiguer
No és subvencionable la despesa amb número d'ordre 54 (importa: 208,40 €), i en conseqüència, el sumatori de la relació classificada
de despeses justificatives de l'acció és de 7.712,85 €:

D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció concedida

4. 854,35 €

Despeses considerades subvencionables

7.712,85 €

Ingressos executats

2.000 €

dèficit resultant

- 5.712,85 €

Subvenció a pagar

4. 854,35 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit residual de - 858,50 € que haurà de ser finançat per la pròpia entitat
esportiva o per altres fonts externes . S'acredita que s'està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració
Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.

E. CIEM Inca Futsal
No és subvencionable la despesa amb número d'ordre 1 (importa: 330 €), i en conseqüència, el sumatori de la relació classificada de despeses justificatives de l'acció és de 5.782,70 €:
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
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Subvenció concedida

Despeses considerades subvencionables

496,72 €

Ingressos

5.782,70 €

dèficit resultant

Subvenció a pagar

- 5.782,70 €

0€

496,72 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari. Per la quantia atorgada, que és inferior a 3.000 €, no cal acreditar estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb
l'Ajuntament d'lnca.

C.E. Taekwondo
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció concedida

Despeses considerades subvencionables

4.538,25 €

Ingressos executats

7.635,10 €

dèficit resultant

- 4.735,10 €

2.900 €

Subvenció a pagar

4.538,25 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit residual de 196,85 € que haurà de ser finançat per la pròpia entitat
esportiva o per altres fonts externes. S'ha d'acreditar, per la quantia de la subvenció que és superior a 3.000 €, que s'està al corrent de
les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i
amb l'Ajuntament d'lnca.

Segon. No considerar despeses subvencionables els justificants de despesa de personal monitor mitjançant rebuts
però sí utilitzar-los com a document de valor probatori amb eficàcia administrativa per poder calcular el balanç
ingressos/despeses i conseqüentment el dèficit o superàvit resultant de l'acció i reconèixer l'obligació i el pagament, amb
càrrec a la partida pressupostària CU 341 48901 del pressupost de l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2017, als
clubs esportius locals que es transcriuen a continuació:
ENTITAT

C.I.F

ESPORT

CONCESSIÓ

PAGAMENT

CLUB ATLETISME INCA

G-07459761

ATLETISME

2.664,25 €

2.664,25 €

CLUB CICLISTA INCA

G-07745680

CICLISME

1.422,44 €

1.422,44 €

JOVES D'INCA C.F.S

G-57653297

FUTBOL SALA

2.528,78 €

1.786,00 €

CERCLE D'ESCACS D'INCA

G-07809726

ESCACS

1.603,06 €

1.422,44 €

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA INCA

G-57178709

GYM RÍTMICA

2.957,76 €

2.957,76 €

MALLORCA BOCS RUGBY CLUB

G-57848707

RUGBY

3.364,18 €

1.284,22 €

CLUB BASQUET SANT FRANCESC LLOPS

G-57864258

BASQUET

2.655,21 €

2.655,21 €

CLUB ARTHEMYS INCA

G-07791718

GYM ARTÍSTICA

6.005,84 €

6.005,84 €

CLUB ESPORTIU SINCRO INCA

G-57693905

SINCRONITZADA

4.086,68 €

4.086,68 €

CLUB BÀSQUET SA CREU CIUTAT D'INCA

G-57772527

BÀSQUET

6.254,20 €

6.254,20 €

33.542,40 €

30.539,04

TOTAL

Club Gimnàstica Rítmica Inca
No considerar despeses subvencionables els justificants presentats amb número d'ordre 38, 39, 40, 41, 42 i 44 per les raons esmen -

tades però sí utilitzar-los com a document de valor probatori amb eficàcia administrativa per poder calcular el balanç ingressos/despeses
i conseqüentment el dèficit o superàvit resultant de l'acció. D'aquesta forma el sumatori de la relació classificada de despeses justificatives de
l'acció seria de 21.966,17 €:
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

2.957,76 €

Despeses no justificatives
considerades document de càlcul
del balanç ingressos/despeses (a)

Despeses considerades
subvencionables (b)

7.132 €

14.834,17 €

Ingressos (c)

17.527,30 €

dèficit resultant
(a+b-c)

- 4.438,87 €

Subvenció a pagar

2.957,76 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit residual de 1.481,11 € que serà finançat íntegrament pel
beneficiari o per altres fonts externes. No farà falta acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que s'està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.
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Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal assalariat, els documents justificatius siguin els
rebuts de nòmina mentre que el pagament sigui la mateixa nòmina, si està signada, o bé els rebuts/documents electrònics generats
per les entitats financeres.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de dietes de treballadors vinculats al projecte sigui
mitjançant el formulari corresponent i només pels conceptes de dietes, desplaçaments, allotjament i manutenció.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal voluntari, caldrà presentar l'aprovació del
corresponent programa de voluntariat i, a continuació, les despeses ocasionades pel desenvolupament de l'activitat del voluntariat.

Club Bàsquet Sa Creu Ciutat d'Inca
No considerar despeses subvencionables els justificants presentats amb número d'ordre 97 per les raons esmentades però sí utilit-

zar-los com a document de valor probatori amb eficàcia administrativa per poder calcular el balanç ingressos/despeses i conseqüentment
el dèficit o superàvit de l'acció. D'aquesta forma el sumatori de la relació classificada de despeses justificatives de l'acció seria de 85.147,72 €.
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

6.254,20 €

Despeses no justificatives
considerades document de càlcul
del balanç ingressos/despeses (a)

Despeses considerades
subvencionables (b)

31.646,56 €

53.501,16 €

Ingressos (c)

57.151,50 €

dèficit resultant
(a+b-c)

- 27.996,22 €

Subvenció a pagar

6.254,20 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit de 21.742,02 € que serà finançat íntegrament pel beneficiari o bé
per fonts externes. Caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és superior a 3.000 €, que s'està al corrent de les
obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb
l'Ajuntament d'lnca.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal assalariat, els documents justificatius siguin els
rebuts de nòmina mentre que el pagament sigui la mateixa nòmina, si està signada, o bé els rebuts/documents electrònics generats
per les entitats financeres.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de dietes de treballadors vinculats al projecte sigui
mitjançant el formulari corresponent i només pels conceptes de dietes, desplaçaments, allotjament i manutenció.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal voluntari, caldrà presentar l'aprovació del
corresponent programa de voluntariat i, a continuació, les despeses ocasionades pel desenvolupament de l'activitat del voluntariat.
Advertí que els documents núm. de referència 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 92, 93, 94 i 95 son còpies d'ordres de transferència en línia. Caldria presentar el rebut/factura de la
federació.

Club Bàsquet Sant Francesc Llops
No considerar despeses subvencionables els justificants presentats amb número d'ordre 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 per les raons

esmentades però sí utilitzar-los com a document de valor probatori amb eficàcia administrativa per poder calcular el balanç
ingressos/despeses i conseqüentment el dèficit o superàvit de l'acció. D'aquesta forma el sumatori de la relació classificada de despeses
justificatives de l'acció seria de 16.452,90 €:
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

2.655,21 €

Despeses no justificatives
considerades document de càlcul
del balanç ingressos/despeses (a)

Despeses considerades
subvencionables (b)

11.499,40 €

4.877,90 €

Ingressos (c)

11.218,00 €

dèficit resultant
(a+b-c)

- 5.159,30 €

Subvenció a pagar

2.655,21 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit residual de 2.504,09 € que serà finançat íntegrament pel
beneficiari o bé per altres fonts externes. No caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que s'està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.
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Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal assalariat, els documents justificatius siguin els
rebuts de nòmina mentre que el pagament sigui la mateixa nòmina, si està signada, o bé els rebuts/documents electrònics generats
per les entitats financeres.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de dietes de treballadors vinculats al projecte sigui
mitjançant el formulari corresponent i només pels conceptes de dietes, desplaçaments, allotjament i manutenció.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal voluntari, caldrà presentar l'aprovació del
corresponent programa de voluntariat i, a continuació, les despeses ocasionades pel desenvolupament de l'activitat del voluntariat.

Club Arthemys Inca
No considerar despeses subvencionables els justificants presentats amb número d'ordre 10 per les raons esmentades però sí utilit-

zar-los com a document de valor probatori amb eficàcia administrativa per poder calcular el balanç ingressos/despeses i conseqüentment
el dèficit o superàvit de l'acció. D'aquesta forma el sumatori de la relació classificada de despeses justificatives de l'acció seria de 20.906,11 €.
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

Despeses no justificatives
considerades document de càlcul
del balanç ingressos/despeses (a)

6.005,84 €

Despeses considerades
subvencionables (b)

18.536,65 €

2.369,46 €

Ingressos (c)

12.283,00 €

dèficit resultant
(a+b-c)

- 8.623,11 €

Subvenció a pagar

6.005,84 € v

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit residual de 2.368,91 € que serà finançat íntegrament pel
beneficiari o bé per altres mitjans externs. Caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és superior a 3.000 €, que s'està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal assalariat, els documents justificatius siguin els
rebuts de nòmina mentre que el pagament sigui la mateixa nòmina, si està signada, o bé els rebuts/documents electrònics generats
per les entitats financeres.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de dietes de treballadors vinculats al projecte sigui
mitjançant el formulari corresponent i només pels conceptes de dietes, desplaçaments, allotjament i manutenció.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal voluntari, caldrà presentar l'aprovació del
corresponent programa de voluntariat i, a continuació, les despeses ocasionades pel desenvolupament de l'activitat del voluntariat.

Club Esportiu Sincro Inca
No considerar despeses subvencionables els justificants presentats amb número d'ordre 9, 10 i 16 per les raons esmentades però sí

utilitzar-los com a document de valor probatori amb eficàcia administrativa per poder calcular el balanç ingressos/despeses i conseqüentment el dèficit o superàvit de l'acció. D'aquesta forma el sumatori de la relació classificada de despeses justificatives de l'acció seria de
18.323,58 €.
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

4.086,68 €

Despeses no justificatives
considerades document de càlcul
del balanç ingressos/despeses (a)

Despeses considerades
subvencionables (b)

9.971,28 €

8.352,30 €

Ingressos (c)

12.143,00 €

dèficit resultant
(a+b-c)

- 6.180,58 €

Subvenció a pagar

4.086,68 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit residual de 2.093,90 € que serà finançat íntegrament pel
beneficiari o bé per altres formes externes. Caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és superior a 3.000 €, que s'està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal assalariat, els documents justificatius siguin els
rebuts de nòmina mentre que el pagament sigui la mateixa nòmina, si està signada, o bé els rebuts/documents electrònics generats
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per les entitats financeres.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de dietes de treballadors vinculats al projecte sigui
mitjançant el formulari corresponent i només pels conceptes de dietes, desplaçaments, allotjament i manutenció.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal voluntari, caldrà presentar l'aprovació del
corresponent programa de voluntariat i, a continuació, les despeses ocasionades pel desenvolupament de l'activitat del voluntariat.

Club Ciclista Inca
Si es calcula el balanç ingressos/despeses agafant el total de despeses executades (justificades i no justificades) el sumatori de despe ses passa a ser d'11.665,33 € (3.015,33 € + 8.650,00 €).
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

Despeses no justificades (a)

1.422,44 €

Despeses considerades
subvencionables (b)

8.650,00 €

3.015,33 €

Ingressos executats
(c)

8.456,64 €

dèficit resultant
(a+b-c)

- 3.208,69 €

Subvenció a pagar

1.422,44 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit residual de 1.786,25 € que serà finançat íntegrament pel
beneficiari o bé per altres fonst externes. No caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que s'està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.
Advertí perquè en futures justificacions, si el cost declarat pel club és superior que la quantitat subvencionada, restarà obligat a acreditar
totes les despeses generades en l'execució de l'acció fins a l'import de la quantitat pressupostada.

Cercle d'Escacs d'Inca
Si es calcula el balanç ingressos/despeses agafant el total de despeses executades (justificades i no justificades) el sumatori de despe ses passa a ser de 5.871,67 €.
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

1.422,44 €

Despeses no justificades (a)

Despeses considerades
subvencionables (b)

4.581,67 €

1.290,00 €

Ingressos (c)

4.100,00 €

dèficit resultant
(a+b-c)

- 1.771,67 €

Subvenció a pagar

1.422,44 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit de 1.786,25 € que serà finançat íntegrament pel beneficiari. No
caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que s'està al corrent de les obligacions tributàries amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.

Club Atletisme Inca
Si es calcula el balanç ingressos/despeses agafant el total de despeses executades (justificades i no justificades) el sumatori de despe ses passa a ser de 8.850 € (4.266,82 + 4.383,18 €).
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

2.664,25 €

Despeses no justificades (a)

Despeses considerades
subvencionables (b)

4.383,18 €

4.266,82 €

Ingressos executats
(c)

4.850 €

dèficit resultant
(a+b-c)

- 3.800 €

Subvenció a pagar

2.664,25 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari sinó més bé un dèficit de 1.135,75 € que serà finançat íntegrament pel beneficiari o bé
per altres fonts externes. No caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que s'està al corrent de les
obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb
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l'Ajuntament d'lnca.
Advertí perquè en futures justificacions, si el cost declarat pel club és superior que la quantitat subvencionada, restarà obligat a acreditar
totes les despeses generades en l'execució de l'acció fins a l'import de la quantitat pressupostada.

Club Futbol Sala Joves d'Inca
No considerar despeses subvencionables les despeses que fan referència al pagament a personal tècnic. 8.450,00 € i les despeses

d'arbitratges: 3.128,00 €, per les raons esmentades, però sí utilitzar-los com a document de valor probatori amb eficàcia administrativa per poder calcular el balanç ingressos/despeses i conseqüentment el dèficit o superàvit de l'acció. D'aquesta forma el sumatori de la relació classificada de despeses justificatives de l'acció seria de 20.405,00 €.
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

Despeses no justificatives
considerades document de càlcul
del balanç ingressos/despeses (a)

2.528,25 €

Despeses considerades
subvencionables (b)

11.578,00 €

8.827,00 €

Ingressos executats
(c)

dèficit resultant
(a+b-c)

18.619,00 €

- 1.786,00 €

Subvenció a pagar

1.786,00 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari. No caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que s'està
al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la
Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal assalariat, els documents justificatius siguin els
rebuts de nòmina mentre que el pagament sigui la mateixa nòmina, si està signada, o bé els rebuts/documents electrònics generats
per les entitats financeres.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de dietes de treballadors vinculats al projecte sigui
mitjançant el formulari corresponent i només pels conceptes de dietes, desplaçaments, allotjament i manutenció.
Advertí perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal voluntari, caldrà presentar l'aprovació del
corresponent programa de voluntariat i, a continuació, les despeses ocasionades pel desenvolupament de l'activitat del voluntariat.
Advertí que s'han de presentar els justificants de despeses pel concepte d'arbitratges. Import: 3.128 €
Advertí perquè en futures justificacions, si el cost declarat pel club és superior que la quantitat subvencionada, restarà obligat a acreditar
totes les despeses generades en l'execució de l'acció fins a l'import de la quantitat pressupostada.

Club Mallorca Bocs Rugby Club
Si es calcula el balanç ingressos/despeses agafant el total de despeses executades (justificades i no justificades) el sumatori de despe ses passa a ser d'15.441,58 € (1.284,22 € + 14.157,36 €).
D'acord amb el compte de justificació i la documentació presentada, l'import de la subvenció és:
Subvenció
concedida

3.364,18 €

Despeses no justificades (a)

Despeses considerades
subvencionables (b)

14.157,36 €

1.284,22 €

Ingressos (c)

dèficit resultant
(a+b-c)

12.364,18 €

3.077,40 €

Subvenció a pagar

1.284,22 €

La subvenció no genera lucre al beneficiari. No caldrà acreditar, per la quantia de la subvenció que és inferior a 3.000 €, que s'està
al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la
Seguretat Social, i amb l'Ajuntament d'lnca.
Advertí perquè en futures justificacions, si el cost declarat pel club és superior que la quantitat subvencionada, restarà obligat a acreditar
totes les despeses generades en l'execució de l'acció fins a l'import de la quantitat pressupostada.
Advertí que les despeses han de ser directament imputables a l'acció subvencionada.

Segon. Denegar la subvenció per renúncia als clubs esportius locals que es transcriuen a continuació:
ENTITAT

C.I.F
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CLUP HÍPICA I CULTURAL ES RAIGUER

G-07664865

HÍPICA

renúncia

Tercer. Condicionar el pagament a l'aportació del document que acrediti que s'està al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb
l'Ajuntament d'lnca si l'import és igual o superior a 3.000,00 €.
Quart. Advertir i vetlar perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal assalariat, els
documents justificatius siguin els rebuts de nòmina mentre que el pagament sigui la mateixa nòmina, si està signada, o
bé els rebuts/documents electrònics generats per les entitats financeres.
Cinquè. Advertí i vetlar perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de dietes de treballadors
vinculats al projecte sigui mitjançant el formulari corresponent i només pels conceptes de dietes, desplaçaments,
allotjament i manutenció.
Sisè. Advertí vetlar perquè en futures justificacions, en el cas de justificar despeses de personal voluntari, caldrà
presentar l'aprovació del corresponent programa de voluntariat i, a continuació, les despeses ocasionades pel
desenvolupament de l'activitat del voluntariat.
Setè. Advertí i vetlar perquè en futures justificacions, si el cost declarat pel club és superior que la quantitat subvencionada,
restarà obligat a acreditar totes les despeses generades en l'execució de l'acció fins a l'import de la quantitat pressupostada.
I que aquestes despeses han de ser directament imputables a l'acció subvencionada.
Vuitè. En el cas que les persones interessades no presentin al·legacions aquest acord s'entendrà elevat a definitiu.
Novè. Publicar aquest acord a la web de l'Ajuntament d'Inca i donar un termini de 10 dies hàbils des del següent a la
seva publicació perquè les persones interessades, si s'escau, hi presentin al·legacions.
Inca, 7 de juliol de 2017
EL regidor delegat de Batlia d'Esports

Intervengut,
L'Interventor

Gori Ferrà Frau

Antoni Cànaves Reynés
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