
Ajuntament % de Palma

Uniiei emissoro: Àrea delegada d'Esporls. insiilul Municipni de l'EspOIi
Codi orgànic:
Assumpie: I’roposlo de decrei concessiosubvencions adquisició medoiles i iioieus
Expedient Decret s. SBVFEM, SBVAMBU i SBVIROF/Züzl

Ei i3 d'abril de 2021 ei Conseil Recior de PIME aprovà icl coiïvocaiòriu pública de subvencions per ai'orly 202l. per (} io promoció de i'espori desiirlades a inceniivor i'orguriiizclció de iorneigs ! aciiviialsespoiiives i una oifrcl Convocuiòliu per el io promoció de i'esporl femeni lol dins i'òmbii de iesCompelències de i'insliiui Municipalde l'EspOll de i'Aiuniomenl de Paimo i una 0!er per a la promocióde i'espoii femeni
El Zi (fabril de 20“, io Junio de Govern de I'AÍUOIGmeni de Poinic, aprovà ies despeses d'aqueslesconvocaióries.
A aquesis erecies, |(l inslrucioro dels expedienls, no exominui les sol liciluds oresenindes i ho vorilicoi
que:

os les eniliois soiliciianls, compleixen amb els requisils per ser beneiiciories de lo subvenció.b. l'enliloi solliciloni na adjunioi a lo sol licliud lo documenlocioque eslabieix lo cenvocolorio obe' no esmendlo requerimenl.
c. Exisieix credil odequui i suiicieni o les sogüenls porlides pressuposiàries de I'inslliul Municipoi dei'ESpoii . consien insciiiei o lo BDNS:

Línlu Fuñidu BDNS
Promoció esport Femeni 20344i00/15906 562.44i
Servei d’ambuiüncies 2034410048903 562430
Adquisició iroieus 20344l0048904 56 ..435

Ara es reaiilzo io Dieser" ploposia de resolució per Cl la concessió de les soiiicíiuds de Subvenciópresenicdos.
D'acord amb el que esiableix i'oriicle 124.4. opurlol n) de lo llei 7/1955, de 2 d'abril, reguladora de lesbases de règim local-, docord amb el Texl refós de la Llei de subvencions. aprovar pel oocrel Legisioliu2/2005, de 25 de desembre. (som núm. Wá, de 31 de desembre de 2005): d'acord amb OrdenançaGeneral de Subvencions del Conxeii de Mallorca, aprovada en sessió plenària del 23 de desembre dezona. ales l'acord de lo Junlo de Govern de dio 2i d'abril de 2021, milioncani el qual s'cliorgo ladeiegocio en el presideni oe PIME per o la concessióde les subvencions derivades de lo convocoierio,sempre que el valor de la subvenció concedida sigui inferior o la ooonoc es considera que pel regidorde i'lnslilul Municipal de i'Espoll es podria diclar la següeni
Resulució

i, Cancedir, en conceple de subvencions, els oiuis econòmics a les enlilois que es deiallen mnnex I

que s'ediunio i que iormo perl iniegronl de le oresenl resolució amb io quoniio esioblerln,coniorrnernenl a i'oriicie 5 de ia convocatoria pliblrco ZOZi de subvenclnns per o la promoció derespon destinades a inceniivor i'ergoniizació de iorneigs i aciiviiois esporlrvcs i de lo convocoionepúbiíca per o lo promoció de l'espai femeni dins i'àmbíi de les compelències de l'lnsiilul
MUrll'Clpalde VESporide i'Aiuniomeni de Palma, publicades oi nona núm. ól d' I i de maig de zozr

2. Auiolilzor. disposar i abonar Cl icvcr de io relació de ies eniiiols ies quonii’ois que es delciieri ol'unn .X i, La quonlítui iolol per a les subvencions de io promoció de i'esporl femeni ascendeix clZZVSOSS € (viril—lado: mii nourcenis cinqucnia euros amb cinquanlavlles Cèniimi), que es sufragclòamb càrrec a i'opiicoció pressuposiòria 'ZDMiUU 48906 de Vinsliiui Municipal de i'ESpOIL
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Ajuntament (a, de Palma

3. AUIOi'ilmr, disposor'i (mena! ('i favor de la relació de les enlllals les quanlilals que es delcllen (}

l'annex i i que correspon CI ies despesa: pel servei d'ombulònc'ia cl esdevenimenls espollius. LO

quonlilcl lolol ascendeix a 150000 6 [mil cinc-tenis euros) que ES sulragoiò amb càrrec (}

FGDHCOCÍÓoressuposlúria 70 SMC/0 48903 de l'lnslilul Municipalde l'Esporl.
A. Auioriizor, disposoi'i abonar (] favor de lo reiooó de les enlílcls ies quünlilcls que es delaiien o

Varinax i. La qunnl'ilul ioioi uicendeix 0 NO,” € (Cem-Venia euros amb seíxoriIO-vu'il cèntims] que
es sufragarò amb càrrec a l'aplicació piessuposlòñú 20 SMOO 48904 de l'inslilul Municipal de
l'Espoil, subvencions pel () l'udquisició de Holt-ms per (] esdevenimenis espoilius.

5. Comunicar ir} presenl resoivció a l'enliloi inleresicdoO personainteresada F ai Webmunicipal.

La cap dUnilal Adminislrulivc Assobenlodo i conforme
de i'iME Cpp de depcricmem de

l'Àrea de Serveis Espoiiius
}\ i n _

Yoland Es! un Rozas,i _ _

Ei regidor d'Esporls i presidem de PIME En mari: noia
mil10nçanlvoiidoció elecirònica

El secrelori
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Institut Municipal de l’Esport - CIF P5701504B 
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. http://ime.palma.cat 

 
MODEL NORMALITZAT [07/02/2017] 

 
ANNEX 1 
 

Esport Femení 
   Exp. Entitat CIF Import 

SBVFEM_002_2021 Mallorca Waterpolo Club G57531949 2.000,00 € 

SBVFEM_005_2021 Club d'Atletisme Palma G07545320 1.236,57 € 

SBVFEM_009_2021 Agrupación Deportiva Son Sardina G07462682 2.000,00 € 

SBVFEM_010_2021 Son Sardina Atletic G57880528 2.000,00 € 

SBVFEM_011_2021 Club Mallorca Trail G57828915 158,50 € 

SBVFEM_020_2021 Club Agility Son Gual G16538795 207,00 € 

SBVFEM_022_2021 Francisca Ruiz Vidal ***6290** 1.000,00 € 

SBVFEM_024_2021 
Asociación Deportiva colegio San 
Pedro G07217623 2.000,00 € 

SBVFEM_026_2021 Shamrock Rugby Club G57868077 2.000,00 € 

SBVFEM_028_2021 Noa Pérez Garau ***9148** 533,64 € 

SBVFEM_029_2021 Club Esportiu Col·legi Santa Monica G07968209 2.000,00 € 

SBVFEM_030_2021 Sandra Vadell Farrús ***8492** 423,00 € 

SBVFEM_033_2021 Club Patinatge Rodes d'Or G57670556 2.000,00 € 

SBVFEM_034_2021 Daniela García Llaneras ***2236** 677,52 € 

SBVFEM_038_2021 Alba Serrano Santos ***3124** 445,00 € 

SBVFEM_043_2021 Aina Hierro Pujol ***1361** 108,23 € 

SBVFEM_045_2021 Mallorca Hockey Club G16543688 1.187,28 € 

SBVFEM_046_2021 Maria Luisa Palma Morales ***0411** 182,99 € 

SBVFEM_049_2021 Laia Serena Mattos Antognini ***7263** 110,04 € 

SBVFEM_051_2021 Club Escacs la Balanguera G57103798 2.000,00 € 

   
22.269,77 € 

 

Ambulàncies    

Expedient Beneficiari NIF Import 

SBVAMBU_024_2021 Federació Balear de Ball Esportiu G57747677 500,00 € 

SBVAMBU_025_2021 Club Marathon Mallorca G07497167 500,00 € 

SBVAMBU_026_2021 Club Marathon Mallorca G07497167 500,00 € 

   1.500,00 € 
 

Trofeus    

Expedient Beneficiari NIF Import 

SBVTROF_029_2021 Mallorca Hockey Club G16543688 130,68 € 

  
 130,68 € 
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