Document: Proposta de resolució R11
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.
Que Les persones i entitats sol·licitants ha signat la declaració responsable que
acredita que no es troba inclosos en cap dels supòsits de prohibició o
d'incompatibilitat per ser beneficiaris de la subvenció de conformitat amb la
normativa aplicable.

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.
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Fets

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.

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).

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.

Proposta de resolució
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.
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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).

El director general d’Esports

https://vd.caib.es/1602150513851-237784335-8982499062305329840

Carles Gonyalons Sureda

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

3

ANNEX 1
BENEFICIARIS PROPOSATS PER ATORGAR LA SUBVENCIÓ

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data
competició

Import
Sol·licitat

Import
concedit

P/2019-2023/214

Jaume Vicenç Sabater

Ciclisme

Vuelta Talavera junior

10/09/2020

37,12 €

25,00 €

P/2019-2023/215

Asociación Deportiva de
Atletismo de Calvià

Atletisme

Campeonato de España
Absoluto

13/09/2020

347,69 €

150,00 €

P/2019-2023/216

Federación Balear de Vela

Vela

Campeonato de Espanya

14/09/2020

1.663,85 €

912,93 €

César Vera Bringas

Tiro con Arco

Campeonato de España de
3D/Arco Denudo

19/09/2020

46,63 €

25,00 €

Ciclisme

Campeonato de España

19/09/2020

2.548,61 €

943,05 €

Ciclisme

Campeonato de España

20/09/2020

513,78 €

150,00 €

Ciclisme

Campeonato de España

23/09/2020

146,82 €

82,50 €

Carmen Arrebola Carracedo

Tir amb Arc

Campeonato de España
Bosque 3D

19/09/2020

57,98 €

28,99 €

P/2019-2023/222

Margarita López Llull

Ciclisme

Trofeu ciutat de Barcelona

12/09/2020

18,78 €

18,78 €

P/2019-2023/223

Federació de Ciclisme de les
Illes Balears

Ciclisme

Campeonat d'Espanya

23/09/2020

1.393,86 €

885,63 €

P/2019-2023/217

P/2019-2023/219

Federació de Ciclisme de les
Illes Balears
Federació de Ciclisme de les
Illes Balears

P/2019-2023/220

Margarita López Llull

P/2019-2023/218

P/2019-2023/221
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437,00 €

221,50 €

Motociclisme Campionat d'Espanya Trial

26/09/2020

248,81 €

127,38 €

Motociclisme Campionat d'Espanya Trial

26/09/2020

290,04 €

134,00 €

Motociclisme Campionat d'Espanya Trial

26/09/2020

234,02 €

126,01 €

Kai Dost

Vela

P/2019-2023/225

Marc Horrach Coll

P/2019-2023/226

Sebastián Crespí Cañellas

P/2019-2023/227

José Mª Segura Verdaguer

Campeonato de España -Snipe
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25/09/2020

P/2019-2023/224

