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,
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Proposta de resolució

El director general d’Esports i Joventut
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Carles Gonyalons Sureda
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Izan Guevara Bonnín

Francisca Maria Pascual Obrador

Ramón Jiménez Capó

Marc Álvarez Rigo

P/20172019/397

P/20172019/396

P/20172019/395

P/20172019/393
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Tamar Fernández Sotos

Muntanyisme i Escalada

Federació Balear de

Sol·licitant

P/20172019/201

P/20172019/417

Nº Exp

EXPEDIENTS DENEGATS

ANNEX 1

Patinatge

Ball esportiu

Ball esportiu

Motociclisme

Patinatge

Escalada

Muntanya i

Esport

Vicent del Mont Alt

Campionat d'Espanya - Sant

2017 - Tarragona

Campionat d'Espanya 10 balls

2017 - Tarragona

Campionat d'Espanya 10 balls

Cuna de Campeones - Alcarràs

Show - Lleida

XVI Campionat d'Espanya Grups-

Valladolid

Nordic Walking Competition

Competició

18-05-17

13-05-17

13-05-17

02-06-17

04-03-17

65,00 €

59,00 €

59,00 €

300,00 €

76,63 €

400,43 €

Sol·licitat

competició
04-06-17

Import

Data

Presenta la sol·licitud fora
del termini establert a la
convocatòria
No presenta la documentació
requerida en el termini
establert
Només es trasllada un
esportista i la convocatòria
estableix que els trasllats de
motociclisme seran dos pilos +
dues motocicletes
Presenta la sol·licitud fora
del termini establert a la
convocatòria
Presenta la sol·licitud fora
del termini establert a la
convocatòria
Presenta la sol·licitud fora
del termini establert a la
convocatòria

Motiu
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P/20172019/385

Sergi Alvarez Rigo

Patinatge
Vicent del Mont Alt

Campionat d'Espanya - Sant
18-05-17

123,00 €
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Presenta la sol·licitud fora
del termini establert a la
convocatòria
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Resum de firmes
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