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RESOLUCIÓ DEFINITIVA PER A L’ATORGAMENT DEFINITIU DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER A ENTITATS ESPORTIVES, TEMPORADA 2019
Antecedents

Bàrbara Rebassa Bisbal

Signatura 2 de 2
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Vist l’informe tècnic de l’àrea de data 30 de desembre de 2020 que a continuació es transcriu:
1.

“Dia 9 de març de 2020 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla Estratègic 2020-22, (BOIB 31 de dia 12 de març de
2020), en el qual hi figuren les subvencions als clubs esportius d’Alcúdia, per a la promoció i el foment de l’esport.

2.

Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de determinats programes d’interès
general i, fins i tot, un procediment de col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió
d’activitats d’interès públic.

3.

En aquest sentit l’Àrea d’Esports, mitjançant les bases reguladores de subvencions per entitats esportives, estableix el
procediment que ha de regular les subvencions abans esmentades.

4.

Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estarà
presidit pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels objectius
fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

5.

Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2020, aprovat definitivament dia 20 de febrer de 2020, en el
què figura la partida pressupostària ES 341 489000 Subvencions Entitats Esportives, amb una dotació econòmica de
52.000,00 €.

6.

En data 29 d’octubre de 2020 es realitza la retenció de crèdit (RC 010902) de 52.000 €.

7.

Les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, esta publicada en el BOIB num. 186 de
29 de novembre de 2020.

8.

La convocatòria està registrada a la Base Nacional de Subvencions amb el Còdic BDNS 530717 de conformitat amb el
previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte
de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

9.

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, esta publicada en el BOIB num.
188 de 31 d’octubre de 2020.

10. Vist que totes les entitats esportives sol·licitants es troben al corrents amb les obligacions tributaries.
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11. Vist l’informe tècnic d’admesos i exclosos amb signatura de dia 11 de desembre de 2012.
12. Vist la resolució d’admesos i exclosos definitiu i puntuació provisional per a la concessió de subvencions per a entitats
esportives, temporada 2019 (RS 2523/2020).
13. Vist l’acta de la comissió avaluadora amb data de signatura de 23 de desembre de 2020 que a continuació es transcriu:
“Finalitzat el termini per la presentació d’al·legacions de conformitat en la clàusula 13 de les bases reguladores, la comissió
avaluadora és reuneix a dia 22 de desembre de 2020 per la revisió de la documentació justificativa i elevar de forma definida al
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Regidor d’Esports dictaminar la resolució definitiva.
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El Club Voleibol d’Alcúdia presenta per registre d’entrada, (RE 2019/12096) de data 17 de desembre de 2020,

amb

documentación justificativa requerida.
Per tot això, la comissió de Valoració acorda el següent:

Club Gimnástico de Alcúdia
Unión Deportiva Alcúdia
Societat Esportiva Alcudia Futsal
Club de Voleibol Alcúdia
Club Bàsquet Nord
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8.231,15 €
18.030,15 €
11.497,49 €
4.311,56 €
9.929,65 €
52.000,00 €
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SEGON.- Revisada la documentació justificativa i revisada la mateixa de conformitat amb les BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ENTITATS ESPORTIVES, la comissió de valoració redacta la proposta de resolució
quedant de la següent forma:
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PRIMER.- Acordar la proposta de repartició definitiva de punts que és mostra a continuació:

Nº Registre

Nom / Raó Social

CIF

10535
10574
10597
10627
10744

Club Gimnástico de Alcúdia
Unión Deportiva Alcúdia
Societat Esportiva Alcudia Futsal
Club de Voleibol Alcúdia
Club Bàsquet Nord

***6553**
***4012**
***5813**
***8483**
***6336**

Repartició per
Punts

8.231,15 €
18.030,15 €
11.497,49 €
4.311,56 €
9.929,65 €
52.000,00 €

Despeses
Subveniconables Ingressos

Despeses Ingressos Justifats

21.236,74 €
11.697,89 €
9.563,42 €
5.718,66 €
14.336,51 €

-

19.349,82 €
71.343,00 €
11.821,58 €
2.381,34 €
32.069,74 €

Proposta
de
Repartició
0€
0€
0€
0€
0€

TERCER.- Tota documentació justificativa ha de ser mitjançat factura o de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic
jurídic mercantil amb eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament. Cap de la documentació presentada
part dels clubs del pagament als entrenadors. s’ajusta a l’establert reglamentàriament, per aquest motiu el resultat de la proposta

En el cas de que els clubs sol·licitants haguessin justificat tota la despesa subvencionable, el resultat de la subvenció seria el
següent:

Nº Registre
10535
10574
10597
10627
10744

Nom / Raó Social
Club Gimnástico de Alcúdia
Unión Deportiva Alcúdia
Societat Esportiva Alcudia Futsal
Club de Voleibol Alcúdia
Club Bàsquet Nord

CIF
***6553**
***4012**
***5813**
***8483**
***6336**
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és igual a 0 €.
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QUART.- Acordar l’aprovació de la proposta de la comissió per a la repartició definitiva que queda de la següent forma:

Nº Registre

Nom / Raó Social

CIF

10535
10574
10597
10627
10744

Club Gimnástico de Alcúdia
Unión Deportiva Alcúdia
Societat Esportiva Alcudia Futsal
Club de Voleibol Alcúdia
Club Bàsquet Nord

***6553**
***4012**
***5813**
***8483**
***6336**

Proposta de
Repartició
0€
0€
0€
0€
0€”

Per tot això, Rubén Alcalde Guevara, como tècnic d’esports INFORMO de la meva conformitat amb l’acta de la comissió
avaluadora elevant aquest mateix informe al Regidor d’Esports per a que dictamini la pertinent proposta de resolució.”

“Primer.- Aprovar l’atorgament definitiu i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament amb les quanties següents beneficiaris
al compte corrent bancari que consta a l’expedient.

Bàrbara Rebassa Bisbal

Nº Registre
10535
10574
10597
10627
10744

Nom / Raó Social
Club Gimnástico de Alcúdia
Unión Deportiva Alcúdia
Societat Esportiva Alcudia Futsal
Club de Voleibol Alcúdia
Club Bàsquet Nord

CIF
***6553**
***4012**
***5813**
***8483**
***6336**

Repartició
8.231,15 €
11.697,89 €
9.563,42 €
4.311,56 €
9.929,65 €
43.733,67 €

Segón.- Publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.”

Vist l’informe l’informe de fiscalització prèvia subvencions en règim de concurrència competitiva per a
les subvencions per entitats esportives que a continuació es transcriu l’extracte de la seva conclusió:
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Vista la proposta de resolució del Regidor d’esports de data 30 de desembre de 2020 que a
continuació es transcriu l’extracte de les seves propostes d’acord:

“A la vista del resultat de les comprovacions realitzades, en relació amb l'anàlisi del compliment dels requisits que, d'entre els
d'obligatòria revisió, són aplicables a aquest expedient, s'emet INFORME DESFAVORABLE de fiscalització prèvia.
Els extrems comprovats de manera desfavorable es detallen en:
C.1. Que hi ha informe favorable de l'òrgan gestor sobre la correcció dels justificants, que han estat revisats i que s'adeqüen a les
bases i a la convocatòria, o bé consta aquest extrem a la proposta que aprova els justificants de subvencions: En aquest cas
l’informe proposta és DESFAVORABLE. El sentit de la formulació de l’esment es produeix perquè el tècnic informa que els
justificants aportats no es corresponen a factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic
mercantil amb eficàcia administrativa en els termes establerts reglamentàriament.
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C.6. Que hi ha informe - proposta favorable del cap de la dependència o unitat administrativa en el que s'exposen els antecedents i
disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu criteri, així com que la part dispositiva està clarament redactada i
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comprèn tots els extrems requerits per la naturalesa de l'acord. El sentit de la formulació de l’esment es produeix perquè la
proposta del Regidor d’Esports és distinta a la proposta formulada pel tècnic de l’Àrea d’Esports. En concret, el tècnic de l’Àrea
d’Esports fa la proposta següent:
Registre Nom / Raó Social CIF Proposta de
Repartició
Registre Nom / Raó Social CIF
Proposta de Repartició
10535
Club Gimnástico de Alcúdia ***6553**
0€
10574
Unión Deportiva Alcúdia ***4012**
0€
10597
Societat Esportiva Alcudia Futsal ***5813**
0€
10627
Club de Voleibol Alcúdia ***8483**
0€
10744
Club Bàsquet Nord ***6336**
0€
Per tant, l’esment realitzat és suspensiu, per la qual cosa s'ha d'elevar a l'òrgan gestor perquè ho solucioni, en aplicació dels
articles 216 i 217 de l'TRLHL.
Quan l'òrgan gestor no accepti l'objecció formulada per l'òrgan interventor en l'exercici de la funció interventora plantejarà al
President de l'entitat local una discrepància.

La discrepància ha de ser motivada per escrit, amb cita dels preceptes legals en què fonamenta el seu criteri.
Resolta la discrepància es podrà continuar amb la tramitació de l'expedient, deixant constància, en tot cas, de l'adequació al
criteri fixat en la resolució corresponent o, si s'escau, a la motivació per a la no aplicació dels criteris establerts per l'òrgan de
control.
La resolució de la discrepància haurà de recaure en el termini de quinze dies i tindrà naturalesa executiva.
D’acord amb l’article 218 del RDL 2/2004 s’elevarà al Ple de la Corporació un informe de les resolucions adoptades pel
president de l’entitat local contràries als esments efectuats.”
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En el termini de quinze dies des de la recepció de l'objecció, les discrepàncies es plantejaran al president o a Ple de la Corporació
Local, segons correspongui, i, si s'escau, a través dels presidents o màxims responsables dels organismes autònoms locals, i
organismes públics en què es realitzi la funció interventora, per la seva inclusió obligatòria, i en un punt independent, en l'ordre
del dia de la corresponent sessió plenària.

Vist l’informe de discrepància del Regidor d’Esports que a continuació es transcriu l’extracte de la
seva conclusió:
“Manifestesto la discrepància ja que la feina de la Regidoria d’Esports es la de assegurar i fomentar la practica esportiva com a
mitja per assegurar una societat mes saludable tant a nivell físic com mental, i en aquests temps de pandèmia de la COVID-19
l’esport s’ha convertit en una eina bàsica per mantenir la nostra societat animada evitant el sedentarisme que ja de per si el

30/12/2020 SECRETARI/ÀRIA

confinament ens va dur.
Aquesta feina no hagués estat possible sense la col·laboració dels diferents clubs esportius del nostre municipi que s’han sabut
reinventar per mantenir engrescats als nins i nines programant durant el confinament entrenaments telemàtics i posant-se
immediatament a disposició de l’àrea d’esports tant aviat com les restriccions ho varen permetre, amb un gran esforç logístic, pel
qual no estaven preparats, per mantenir en tot moment les mesures de seguretat e higiene per evitar possibles contagis amb total
col·laboració per part dels entrenadors que amb el seu esforç i dedicació ho han dut a terme amb els sacrificis de temps que això
comporta.
Això ve sumat a que durant els darrers anys de crisi econòmica els clubs esportius del nostre municipi han seguit desenvolupant
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una molt important tasca social envers el foment de l’esport com a eina educativa i de salut, no deixant en cap moment d’oferir
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els seus serveis i la seva feina per mantenir un gran volum de nins i nines engrescats en els valors de l’esport allunyant-los així
d’altres possibles influencies o xacres com puguin ser la delinqüència, les drogues o l’abandonament escolar.
Cal a demés destacar que als darrers anys el finançament i patrocini extern han estat quasi nuls, circumstancia que hauria pogut
dur a la desaparició de categories o clubs, i no sols no ha estat així sinó que amb l’augment de la demanda per part de les mares i
pares els clubs han fet un gran esforç de enginy per poder donar abast, augmentant les categories i aconseguint (malgrat això no
sigui lo mes important) uns resultats esportius importants en tots els esports i categories.”

RESOLC:
Primer.- Aixecar l’esment d’intervenció i continuar la tramitació de l’expedient.
Segon.- Convalidar la proposta de 30 de desembre del Regidor d’Esports.

Nº Registre
10535
10574
10597
10627
10744
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Tercer.- Aprovar l’atorgament definitiu i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament amb les
quanties que s’indiquen a continuació amb càrrec a la partida ES 341 489000:
Nom / Raó Social
Club Gimnástico de Alcúdia
Unión Deportiva Alcúdia
Societat Esportiva Alcudia Futsal
Club de Voleibol Alcúdia
Club Bàsquet Nord

CIF
***6553**
***4012**
***5813**
***8483**
***6336**

Repartició
8.231,15 €
11.697,89 €
9.563,42 €
4.311,56 €
9.929,65 €
43.733,67 €

Quart.- Publicar la present resolució al taulell d’edictes i a la Web d’Esports de l’Ajuntament
d’Alcúdia www.alcudiaesports.com.

La Batlessa

N’he pres raó

Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal

El/la Secretari/a

Joan Seguí Serra
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Alcúdia, en data de la signatura
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