
Ajuntament

Proposta de resolució de la cap de l'Àrea de Serveis Esportius de l'Institut Municipal de l'Esport, de
denegació de subvenció consistents en entrega de bens i serveis per a la promoció, l'organitzaci la
col laboració i la realització d'esdeveniments esportius i competicions dirigides a la participació i la
prumocló de la cultura tislca l l'esport (BOIB núm. 6, de M de gener de 2017) a l'entitat Grup
d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors amb NlF núm. 607267628, expedient SBV08L17

Fets

i. L'entitat Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors amb NIF núm. 607267628 ha presentat
una soliicitud de subvenció de bens i serveis consistent en un trofeu de primer classiticat, un de
segon classificat, un de tercer classificat i 50 medalles, que genera l'expedient SBVOSL] 7.

2. Reunida la Comissió dia 7 de juny i examinada la sal licitud í emeté un informe desfavorable dels
següents aspectes:
a. L'entitat/s sol'licitant/s, ja ha estat beneficiaria de dues subvencions de la mateixa

convocatòria.
b. A la convocatòria pública de subvencions consistents en entrega de bens i serveis per a ia

promoció, l'organització, la collaboració i la realització d'esdeveniments esportius i

competicions dirigides a la participació i la promoció de la cultura física i l'esport [BOIB núm.
6, de hi de gener de 2017), al seu apartat ] diu que es concediran com a màxim, dues
subvencions a l'any per entitat o set ticitant.

Fonaments de dret

i. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
subvencions lBOlB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. BOlB núm. 6 de 14 de gener de 2017, en el qual es publica la convocatòria pública de
subvencions, consistent en entrega de bens i serveis, per a la promoció, l'organització, la
col-laboració i la realització d'esdeveniments esportius i competicions dirigides a la
participació i la promoció de la cultura física i l'esport per a l'any 20i7, dins l'àmbit de les
competicions de l'InstitutMunicipal de l'Esport.

3. Bases d'execució del Pressupost per a l'any 2017.
Proposta de Resolució

Propòs a la tinenta de batle de l'Àrea d'Educacíói Esports i presidenta de l'lME que dicti una resolució
en els termes següents

!. Denegar a l'entitat Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors amb NlF núm.
607267628, expedient SBV081_l7, que ha presentat una solticitud de subvenció de bens i

serveis consistent en un trofeu de primer classificat, un de segon classificat, un de tercer
classificat i 50 medalles.

2. Ordenar la notiiicació d'aquesta proposta mitjançant la publicació en el web i en el tauler
d'anuncis de l'Institut Municipal de l'Esport.

3. Aquesta publicació obri el tràmit d'audiència a la seu de l'INlE i es concedeix un termini de ro
dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver—se notificat. Sí transcorregut aquest termini,
l'entitat interessada no ha presentat allegacions, es considerarà que hi està conforme i es
continuara amb el procediment.

Palma, 27 de iuny de març de 2017
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