
Ajuntament Ei; de Palma

Uniial emissora: Àrea delegada a'Esporis. lnslilul Municipal de I'Esporl
Cadí orgànic:
Assumplo:

_
Proposlcide decrel concessiósubvencions adquisició medalles i Iroreus

Expedient , SUVFEM, SBVAMBU iSBViROF/ZOZi . Decrel A

El I3 d'abril de ZOZI el Conseil Rector de I'lME aprovà la convocatòria pública de subvencions per al'any ZOZi, per a la promoció de l'esporl aeslinades a íncenlivar i'orgonilzacío de lorneigs i aclivílals
esporllves i una ailrci conVOcolòria per a la promoció de I'esporl femenl, lot dins l'àmbit de les
compeiències de I'insliluiMunicipal de l'Espori de l'Aiunlomenf de Palma Í una allra per a la promocióde l'espoli iemení
Ei 2i d'abril de ZOZi, la Junio de Govern de l'Ajunlcimenl de Palma. aprova les despeses d'oquesiasconvocalòries.
A aquests efecles, la inslmclora dels expedienls, ha exomlnal les sol ilciluds preseniades i ha veiilical
que:

a. Les enliials sal licilanis, compleixen amb els roquisiis per ser beneficiàries de la subvenció.
b, L'eniilal sol licilanl na adiuniai a la soiiicllud la dacumenlació que eslableix la convocolòria obé ric: esmenal a reauerimenl.
c, Exisieix crèdll adequai i sulicianl a les segiienis parlides plessupcslaries de i'inslilul Municipal de

l'Esporl i carmen inscríiesa la BDNS:

llnla Panlda BDNS
Promoció esport femeni 20344i0048906 562441
Servei d'ambulòncies 2034410048903 562430
Adquisició irofeus 20344i004890/A 561435

Ara es reaiilza la preseni proposlo de resolució per a la concessió de les sailiciiuds de subvenció
Dresenlades.
D'acord arnb el que eslabieix i'arlicle l24.4, aparial hi de la Llei l/l985, de 2 d'abril, reguladora delesbases de règim local: d'acord amb el Texl refós de la Llei de subvencions, aproval pel Decrel Legislatiu2/2005. de 28 de desembre, lBOiB núm. l96. de Si de desembre de 2005). d'acord amb OrdenançaGeneral de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovada en sessió plenària del 23 de desembre de20ió, aiès l'acord de la Junio de Govern de dia 2] d'abril de ZOZI, rniiiancanl el qual s'alorga la
delegació en el presidenide I'IME per a la concessió de les subvencions derivadesde la convocalòria,
sempre que el valor de la subvenCió concedida sigui inferior a iB.OD0,00€. es considera que pel regidorde i'lnsiiiulMunicipal de l'Espori es podria diciar io següenl
Resolució

i. Concedir, en conceple de subvencions, els aiuls econòmics a les enlílais que es deiollen als
annexos I i 2 que s'adjunlen i que formen pari iniegranl de la presenl resolució amb la quaniiaeslaolerla, conformemeni a l'arlicle 5 de lo convocalória pública 2021 de subvencions per a la
promoció de l'esparl deslinades a incentivar l'organilzaclóde lorneigs i acliviials esparlives i de laconvocatòria pública per o la promoció de l'esport femeni dins l'àmbit de les compelències dei'lnslllui Municipal de l'Esport de l'AiunlamenI de Palma, publicades al BOlB núm. 6] d'i | de maigde 202] .

2. Auiorilzor. disposar i abonar a favor de la relació de les enlilals les quunlilals que es delallen ::l’annex i. La auanliial loloi per a les subvencions de la promoció de i'esporl femeni ascendeix a25.739,37 € [vlnH—cinc mii selcenls lrenla—nou euros amb lrenlarsel ceniims), que es sufragora ambcàrrec a l'aplicació pressupostària 20 34l00 48906 de l'lnslílulMunicipal de l'Esparl.
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w . Aulorilzar, disposar i abunar a favor de la relació de les enlilals les quanlilals que es delailon a
l'annex 2. La quanlilal lola] ascendeix \; 137600 € (mil vailAcenls selanla-sis euros) que es SUÍrGgCllà
amb càrrec a l'aplicació pressupaslòria 20 34100 45903 de l'Inslílul Municipal de I'Esporl.
subvencions pera despeses del servei d'ambuiància (] esdevenimenlsesparlius.

; _ Aulovilzar, disposar i abonar a favor de la relació de les enlilals les quanlilals que es delallen a
l'annex 2. La quanlilal lolol ascendeix a 3.48|,70 € (ires mil qualre-cenls vuilanla-un euros amb
selanla cènlims) que es sulmgarò amb còirec a l'aplicació pressupostària 20 34l00 48904 de
I'lnslilul Municipal de l'Esporl. subvencions pel a l’adquisició de lrofeus per a esdevenimenls
espoilius.

5. Comunicarla presenl resolució a i'enlilal inlevessadc i alweb municipal.

LU cap d'UnilalAdminislrallva Assabenlddc i conforme
de i'lME Cap de depari mani de

_
l'Àrea de Se eaEsporlius
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Margalida Call Socias Yolagçlargj e_ anim—zur

El regidor d'Espons í prasidenl de i'IME En pmnc nom
miliançonl validació electrònica

Francisco ucrós Salva El secrelaii

íauannu7=u=nEcun

stAzaAmEEcsuD
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ANNEX 'I

Esporl lemení

Expedien' Benellclarl NIF Import

SBVFEM_001_202l Diana Alhle'líc Club 657676306 l.415,50 €

SBVFEM_OO3_202I AEB La Salle Palma GO75472I9 2.000,00 €

SBVFEM_004_2021 Club Rílmico Nova 657832065 2.000.00 €

SBVFEM_006_202| Club BalonmanoSecar de la Real 657880684 I.903,00 €

SBVFEM_OO7_202l Club TaekwondoPalma GS7886I45 2 000,00 €

SBVFEM_008_202| Club Polln Palma 607750797 2.000,00 €

SBVFENLOI 3_202l Club Voleibol Cide 607964026 2.000,00 €

SBVFEM_0l4_202l Club Grech Cenlro Deporllvo V07448822 200000 €

SBVFEM_0|63021 Espanya Hoquei Club GO7l 64304 l.958,40 €

SBVFEM_Ol 7_202l Enlrecullurus Monlesión GS757l895 2.000,00 €

SBVFEM_0I8_2OZI Son sardina Recreuliu 657985434 130305 €

SBVFEM_0l9_2021 Union Deporllvu Collerense 607469802 200000 €

SBVFEM__023_,202l Mallorca Hockey Club Gl 6543688 8 | 2,72 €

SBVFEM>027_202l Elsa Pérez GOrGU “"? l 47“ l.346,70 €

SBVFEMJJSLZOZI Mario Roïna Obrador ”6603“ l.000,00 €

25.739,37 €
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ANNEX2

Ambulèncles

Expedlenl Beneflclurl NIF Imporl

SBVAMBU_020_202l Club Marathon Mallorca GO7497I 67 39600 €

SBVAMBU>02L202I Club Maralhon Mallorca GO7497l 67 50000 €

SBVAMBU_022_202l Club MUllíPolmcEsporls 657858342 48000 €

SBVAMBUJZSJOZl Federacló Balear de Ball Esporlru (357747677 500,00 €

'l.876,00 €

Trofeus

Expedienl Benellclull NIF Impoñ

SBVTROF_016_202| Club Escacs La Berenguera Gs7l03798 ZOSJZ €

$BVTROF_02l_202l Club MarulhonMallorca 607497 I 67 500,00 €

SBVTROF_022_202l Club Maralhon Mallorca 607497 ] 67 485538 €

SBVYROF_023_202l Club Marathon Mallorca 607497]67 213,24 €

SBVTROLOZILZOZl Club MorclhonMallorca GO7497l67 500,00 €

SBVTROF_025_202l Club Maralhon Mallorca GO7497l67 374,06 €

SBVTROF'026_202l AE Palma de Mallorca FS. GO7897432 500,00 €

SBVTROF_027_202| Federació de Eòsquel de les llles Balears (307792156 200,90 €

SBVTROF_028_202| Club MulllPalmaEsporls 657858342 500,00 €

3.481,70 €
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