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RESOLUCIÓ D’ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS
ESPORTIVES, TEMPORADA 2020
Antecedents:
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.

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 2021, aprovat definitivament
dia 20 de març de 2021, en el què figura la partida pressupostària ES 341 489000
Subvencions Entitats Esportives, amb una dotació econòmica de 52.000,00 €.
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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.

6. En data 5 de d’octubre de 2021 es va aprovar una reserva de crèdit RC 011409 per un
import de 52.000,00 € amb càrrec a la partida ES 341 489000 (SUBVENCIONS CLUBS
ESPORTIUS 2021) destinat a la present convocatòria.

8. La convocatòria està registrada a la Base Nacional de Subvencions amb el Còdic BDNS
591449 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)
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7. En data 23 d’octubre de 2021 es va publicar al Bolletí Oficial amb les Illes Balears, (BOIB
Núm. 145 de 23 d’octubre de 2021) les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a entitats esportives, temporada 2021.
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9. L’extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats esportives
va esser publicat en el BOIB num. 148 de 28 d’octubre de 2021.
10. Vist l’informe tècnic d’admesos i exclosos amb signatura de dia 17 de novembre de 2021.
11. Vista la proposta del regidor d’esports d’admesos i exclosos signada en data de 17 de
novembre de 2021
RESÒLC,
Primer.- Aprovar la següent relació d’admesos i exclosos provisionals.
ADMESOS
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Nom o Raó Social
Unió Esportiva Alcúdia
Societat Esportiva Alcúdia Futsal
Club Arts Marcials Shiro-Te
Club Voleibol Alcúdia
Club Gimnástico de Alcúdia

CIF
G07401243
G16581399
G16660474
G57848335
G07655335

EXCLOSOS
Nom o Raó Social

CIF
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Club Bàsquet Nord

G57633661

Segon.- Publicar la relació d’admesos i exclosos provisionals al tauler d’anuncis del ajuntament i
la web www.alcudia.net
Tercer.- Obrir el termini de 5 dies hàbils, des de el dia següent a la publicació tal i com estipulen
les bases de la convocatòria per a la presentació d’esmenes.

17/11/2021 BATLE/SSA

Alcúdia en data de signatura,
La Batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal

N’he pres raó
El/La secretari/ària

Bàrbara Rebassa Bisbal
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Motiu
Falta certificat d’estar al corrent
pel que fa a les obligacions
tributàries i econòmiques amb
l’agència tributària.
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