Document: Proposta de resolució RD28
Codi SIA: 2217252
Emissor (DIR3): A04026936

Proposta de resolució de denegació d’ajuts a l’empara de la Resolució de la
consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre 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)
Fets

2. El Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports 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).
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

https://vd.caib.es/1635940315011-356439693-5422922718016393668

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.

Carrer de l’Uruguai, s/n
07010 Palma
Tel. 971 178999
www.caib.es

1

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1635940315011-356439693-5422922718016393668
CSV: 1635940315011-356439693-5422922718016393668

Pàgina 1/5

Propòs a la consellera d’Afers Socials 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 oficials, 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 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.

https://vd.caib.es/1635940315011-356439693-5422922718016393668

El director general d’Esports

Carles Gonyalons Sureda
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ANNEX 1
EXPEDIENTS DENEGATS

Nº EXP

COMPETICIÓ

DATA

IMPORT
SOL·LICITAT

MOTIU

SOL·LICITANT

ESPORT

P/2019-2023/576

Club Ciclista
Pla de
Mallorca

Ciclisme Carretera

XXXVII Volta Ciclista Baix
Aragó - Casp (Saragossa)

06/08/2021

2.914,25 €

La competició no és objecte de la
convocatòria (competició
autonòmica)

P/2019-2023/579

Sporty+

Ciclisme Carretera

XXXI Laudio Saria - Llodio
(Àlava)

17/08/2021

1.148,89 €

P/2019-2023/580

Sporty+

Ciclisme Carretera

San Bartolomé Saria Zegama (Guipúscoa)

24/08/2021

547,51 €

P/2019-2023/584

Virginia
Cleofé
Huguet
Alexandra
Martínez
Llabrés

Hípica - Proves
de doma clàssica

Campionat d'Espanya
Doma Clàssica Menors Madrid
I i II Trofeu Ciutat Platja
d'Aro - Castell-Platja d'Aro
(Girona)

31/08/2021

1.505,00 €

La competició no és objecte de la
convocatòria (competició provincial,
no consta en el calendari nacional)
La competició no és objecte de la
convocatòria (competició provincial,
no consta en el calendari nacional)
La categoria no és objecte de la
convocatòria (aleví)

11/09/2021

138,41 €

P/2019-2023/591

Ball esportiu Estàndard i
llatins

COMPETICIÓ

Esportistes menors de 13 anys
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P/2019-2023/599

P/2019-2023/604

P/2019-2023/610

P/2019-2023/616

Federación
Balear de
Vela
Club
Marítimo
Mahón
Club
Badminton
Palma
Federación
Balear de
Petanca

Federación
Balear de
Petanca

24/09/2021

739,32 €

16/09/2021

571,04 €

Bàdminton Bàdminton

Regata de la Dona Vilagarcia de Arousa
(Pontevedra)
Campionat d'Espanya
Snipe Màster - El Puerto
de Santa María (Cadis)
Campionat d'Espanya
Sènior - Vitòria

24/09/2021

84,00 €

No aporta la documentació requerida
en el termini establert

Petanca Petanca

XIV Open Província de
València – València

02/10/2021

300,00 €

Petanca Petanca

Memorial Ramón
Granado Circuit
Internacional de Petanca
- Santa Susanna
(Barcelona)

02/10/2021

1.345,50 €

La competició no és objecte de la
convocatòria (competició provincial,
no consta en el calendari nacional).
No aporta la documentació requerida
en el termini establert
La competició no és objecte de la
convocatòria (competició
autonòmica, no consta en el
calendari nacional). No aporta la
documentació requerida en el
termini establert

Vela - Vela
lleugera
Vela - Vela
lleugera

La competició no és objecte de la
convocatòria (competició
autonòmica)
La categoria no és objecte de la
convocatòria (màster)
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P/2019-2023/596
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