Document: Proposta de resolució R7
Emissor: DGE/SAE

Proposta de resolució de concessió d’ajuts a l’empara de Resolució de la consellera
d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre gener de 2019 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 oficials (BOIB núm. 147, del
29/10/2019).

1. Les persones i les entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta proposta han presentat
a la Conselleria d’Afers Socials 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 oficials.
2. El Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports ha examinat les
sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:
-

Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries
de la subvenció objecte de la convocatòria.
Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma
escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i
l’acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.
Les persones i entitats sol·licitants es troben al corrent de les seves obligacions
amb la Seguretat Social i amb l’Administració tributària.

3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades en l’annex 1, per beneficiari,
i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00
dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2020.
4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a
tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollirse a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article
7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
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Fets

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).
3. L’apartat 6.3 de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre
de 2019 (BOIB núm. 147, del 29/10/2019) disposa, respecte al procediment, que el
director general d’Esports ha d’emetre les corresponents propostes de concessió o
denegació dels ajuts.

Propòs a la consellera d’Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els termes
següents:
1. Aprovar 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, als beneficiaris que figuren en l’annex 1 per l’import
individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l’obligació, i proposarne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 17601
461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2020.
2. Contra aquesta Proposta de resolució es pot al·legar el que es consideri convenient
davant la consellera d’Afers Socials 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.

El director general d’Esports

Carles Gonyalons Sureda
Carrer de l’Uruguai, s/n
07010 Palma
Tel. 971 178 999
www.caib.es
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Proposta de resolució

ANNEX 1
BENEFICIARIS PROPOSATS PER ATORGAR LA SUBVENCIÓ

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data
competició

Import
Sol·licitat

Import
concedit

P/2019-2023/109

Federació de Karate i D.A.
Illes Balears

Karate

Campeonato de España

18/01/2020

2.045,49 €

779,23 €

P/2019-2023/128

Sporty+

Ciclisme

Vuelta Internacional

09/02/2020

581,33 €

346,92 €

Miguel Pons Tomás

Trial

09/02/2020

125,28 €

130,78 €

P/2019-2023/132

Campionat d'Espanya Aitona

P/2019-2023/173

Luis Jaume Biarnes

Hípica

Tour internacional CES Valencia

20/02/2020

163,52 €

128,38 €

P/2019-2023/180

Club Natació Voltor Balear

Natació

Open Absolut/Junior

01/04/2020

181,26 €

181,76 €

Club Natació Voltor Balear

Natació

XL Campeonato de españa de
Natación Infantil-Invierno

12/03/2020

87,76 €

87,76 €

Atletisme

Cto España Pista Cubierta

29/02/2020

424,04 €

100,00 €

Atletisme

Cto España Pista Cubierta

06/03/2020

143,34 €

75,00 €

Karate

Jornada 2 / 1ª Fase Lliga
Iberdrola de Karate Junior y
Sub-21 / Nacional

08/03/2020

83,24 €

41,62 €

P/2019-2023/181
P/2019-2023/182
P/2019-2023/183

Club Atletisme Siurell Sa
Sini
Club Atletisme Siurell Sa
Sini
Ana María Coll Coll

P/2019-2023/184
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Karate

Club Marítimo Mahón

Vela

Club Fit Point

Pàdel

P/2019-2023/185
P/2019-2023/186
P/2019-2023/190

Jornada 2 / 1ª Fase Lliga
Masculina Karate Junior y Sub21/ Nacional
VI Oseberg Challenge/
Internacio
Campeonato de España

Carrer de l’Uruguai, s/n
07010 Palma
Tel. 971 178 999
www.caib.es
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07/03/2020

83,24 €

41,62 €

14/02/2020

418,68 €

308,18 €

28/02/2020

605,15 €

250,00 €

https://vd.caib.es/1592907941892-218045106-4108290065390999401

Ana María Coll Coll

