Proposta de resolució de denegació d’ajuts a l’empara de
la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i
Esports de 3 de gener de 2017 per la qual es convoquen
ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes
Balears
per
facilitar-los
els
desplaçaments
a
la
Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per
assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019
(BOIB núm. 15, del 04/02/2017).

1. Les persones i les entitats que figuren en l’annex 1
d’aquesta proposta han presentat a la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports una sol·licitud de
subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la
Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per
assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i
2019.
2. El Servei d’Administració Esportiva de la Direcció
General
d’Esports
i
Joventut
ha
examinat
les
sol·licituds i no està conforme amb l’atorgament de la
subvenció, pels motius que s’especifiquen en l’annex 1.
Fonaments de dret
1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions
(BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).
2. L’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de
desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases
reguladores
per
concedir
subvencions
en
matèria
d’esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013).
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3. L’apartat 6.3 de la Resolució de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017
(BOIB núm. 15, del 04/02/2017) disposa, respecte al
procediment, que el director general d’Esports i
Joventut ha d’emetre les corresponents propostes de
concessió o denegació dels ajuts.

Propòs a la consellera de Cultura, Participació i Esports
que dicti una resolució en els termes següents:
1. Denegar la concessió d’una subvenció, per facilitar-los
els desplaçaments a la Península, les illes Canàries,
Ceuta i Melilla
per assistir a les competicions
oficials dels diferents calendaris federatius, a les
persones o entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta
Proposta de resolució, pels motius que igualment
figuren en l’annex 1.
2. Contra aquesta Proposta de resolució es pot al·legar el
que es consideri convenient davant la consellera de
Cultura, Participació i Esports en el termini màxim de
deu dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se
publicat aquesta Proposta de resolució en la pàgina
web. Si transcorregut aquest termini la persona o
entitat interessada no ha presentat al·legacions, s’ha
de considerar que hi està conforme i s’ha de continuar
amb el procediment.
Palma, de maig de 2017
El director general d’Esports i Joventut
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Carles Gonyalons Sureda
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Muntanyisme

Pau Roig Moll

P/20172019/337

Muntanyisme

Trideporte Club

P/20172019/334

Esport

Sol·licitant

Núm. Exp.

EXPEDIENTS DENEGATS

ANNEX 1

Nordic Walking
Competition Álava

Campionat d'Espanya
FEDME - Àlaba

Ultra Trail Montsec
- Àger (Lleida)

Competició
66,69 €

Import
sol.

06/05/2017 06/05/2017 307,87 €

06/05/2017 06/05/2017 109,31 €

22/04/2017 22/04/2017

Data inici
Data fi
competició competició

les factures no estan a nom
de l'entitat sol·licitant

La categoria de la prova no
és objecte de la convocatòria

Presenta la sol·licitud fora
del termini establert a la
convocatòria

Motiu
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