CAÑELLAS
SAMPOL
ELENA DNI
43178243K

CONVOCATÒRIA PÚBLICA 2022 DE SUBVENCIONS DESTINADES AJUDAR A L’ESPORT D’ELIT A
PALMA, DINS L’ÀMBIT DE LES COMPETÈNCIES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT (IME) DE
L’AJUNTAMENT DE PALMA
1. Objecte i finalitat de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les condicions per les quals es regula
l’atorgament de subvencions econòmiques, en règim de concurrència no competitiva, per
finançar les despeses derivades de l’activitat dels clubs esportius de la ciutat de Palma amb
equips d’esports individuals i col·lectius que participin en competició nacional.
La finalitat d’aquesta convocatòria és ajudar als clubs d’elit de la nostra ciutat per a
aconseguir els seus objectius, durant la temporada 2021-2022, i perquè en la consecució dels
mateixos, els seus esportistes són referents per als infants i joves de la nostra ciutat, doncs
poden fomentar valors positius i hàbits de vida saludable a través de l’esport als ciutadans
de Palma, això dins l’àmbit de les competències de l’IME de l’Ajuntament de Palma.
2. Entitats beneficiàries
2.1. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els clubs esportius sense ànim de lucre de
Palma, què d’acord amb l’establert a la normativa esportiva autonòmica vigent
compleixen les següents condicions:
2.1.1.Estar legalment constituïts i inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears.
2.1.2.Tenir capacitat jurídica i d’obrar.
2.1.3.Disposar el seu domicili social al municipi de Palma.
2.1.4.Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de la seguretat
social, de l’Ajuntament de Palma i del propi ’Institut Municipal de l’Esport.
2.1.5.Tenir equips d’esports individuals o col·lectius que participin en competicions de
categoria nacional durant la temporada 2021/2022.
2.2. No poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria de subvencions:
2.2.1. Les federacions esportives.
2.3.2. Les societats anònimes esportives.
2.3.3. Els clubs esportius que hagin estat sancionats o condemnats per exercir o tolerar
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
mitjançant resolució administrativa o sentència judicial ferma.
2.3.4. Les activitats que promoguin o justifiquin qualsevol mena de discriminació per
raó de raça, religió, gènere o qualsevol altra que atempti contra els drets
fonamentals de les persones.
2.3.5. Activitats amb finalitat lucrativa.
2.3.6. Aquelles activitats contemplades en altres convocatòries que regulen les
concessions de subvencions per aquest Ajuntament.
3. Despeses subvencionables.
3.1. Són despeses subvencionables les realitzades per els equips que competeixin en
categoria nacional i relatives a:
3.1.1. Despeses federatives i/o lligues professionals, i d’arbitratges o jutges per a la
inscripció i participació a la competició nacional.
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3.1.2. Assegurances.
3.1.3. Material esportiu fungible específic i necessari per al desenvolupament de
l’activitat esportiva.
3.1.4.Trasllat i manutenció dels esportistes i de l’equip tècnic del club esportiu per
participar a les competicions d’àmbit nacional.
3.1.5. Lloguers d’espais esportius, instal·lacions o equipaments per a la realització dels
entrenaments.
3.1.6. Roba esportiva d’entrenament o competició.
3.1.7. Despeses de personal necessari per al desenvolupament de l’activitat.
3.1.8. Despeses de gestories de temes fiscals o laborals.
3.1.9. Revisions mèdiques esportives.
3.1.10. Comissions bancàries en les operacions dels pagaments que els clubs o
entitats presentin per justificar.
3.2. Les despeses corresponents al període comprès entre l’1de novembre de 2021 i el 16
d’octubre de 2022 i han d’estar degudament facturades, pagades i entregades a
l’Institut Municipal de l’Esport. La presentació de les sol·licituds es podran formalitzar
a partir del dia 1 del mes següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOIB.
3.3. Les despeses subvencionables han de ser assumides per el club beneficiari (factures
a nom del club beneficiari i abonades pel club beneficiari).
3.4. No són despeses subvencionables:
3.4.1. Les despeses o taxes pagades a federacions esportives i/o lligues professionals
estrangeres, encara que es paguin a través de les federacions esportives
espanyoles.
3.4.2. Despeses d’allotjaments i desplaçaments a terra dels membres de l’equip que
no siguin estrictament esportius.
3.4.3. Despeses d’allotjament, dietes, trasllats dels arbitres o jutges esportius.
3.4.4. Avals o assegurances per la participació o inscripció de l’equip a la competició
esportiva.
4. Crèdit pressupostari
Durant l’exercici pressupostari 2022, es destina a les subvencions objecte d’aquesta
convocatòria la quantitat de 50.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
203410048908 per a la línia de subvencions esport d’elit.
5. Règim de la concessió i determinació de la quantia de les subvencions
5.1. El procediment de concessió és de concurrència no competitiva, atès que basta
complir els requisits previstos a la convocatòria per accedir a la subvenció, fins a
l’exhauriment del crèdit pressupostari assignat a aquesta convocatòria.
5.2. L’import de la subvenció per club esportiu serà de 2.000 € per cada sol·licitud que
complexi amb els requisits per ser beneficiari, sempre que quedi justificat
correctament, segons el previst a aquesta convocatòria i Pla Estratègic de
Subvencions de l’IME de l’Ajuntament de Palma.
5.3. En el cas de que un club esportiu sol·liciti una subvenció inferior a 2.000 €, i compleixi
els requisits per ser beneficiari, se li concedirà l’import sol·licitat, sempre que justifiqui
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correctament, segon el previst a aquesta convocatòria i el Pla Estratègic de
Subvencions de l’IME de l’Ajuntament de Palma, almenys l’import sol·licitat.
No obstant l’anterior, i independentment de la quantia sol·licitada, la quantia de la
subvenció concedida serà com a màxim de 2.000 € o de l’import de les despeses
que justifiqui correctament el club o entitat, si la justificació és inferior als 2.000 €
esmentats.
Si es dóna el supòsit que a mesura que es vagi disposant el crèdit el romanent del dit
crèdit sigui inferior a la quantia sol·licitada i correctament justificada (sempre inferior
a 2.000 €) per l’entitat a la qual, segons l’ordre de presentació, li correspon dictar
resolució, se li concedirà una subvenció per l’import del dit romanent.
5.4. L’import de la subvenció serà un import cert, independentment de l’import total
justificat.
6. Sol·licituds
6.1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model i annexes, i han de contenir
les dades necessàries per identificar el club esportiu t i la persona que el representa.
Aquest model i els annexes es troben a l’abast de les persones interessades al web:
www.ime.palma.cat. Atès que les despeses per les quals se sol·licita la subvenció ja
han d’haver estat realitzades i abonades, la justificació de la subvenció es
presentarà conjuntament amb la sol·licitud.
6.2. La documentació que s’ha de presentar en el moment de sol·licitud és la següent:
-

Formulari de sol·licitud amb els seus annexos:
 Annex 1. Relació de factures presentades per a la subvenció.
Aquest annex ha d’anar acompanyat de les factures girades per tercers a la
persona beneficiària de la subvenció o els documents de valor probatori
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats
en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior, i la documentació
acreditativa del pagament. La documentació acreditativa de la realització dels
pagaments es farà d’acord amb el punt 7 d’aquesta convocatòria.
 Annex 2. Relació d’altres subvencions rebudes o ingressos per les mateixes
despeses per a les quals es sol·licita aquesta subvenció.
 Annex 3. Memòria econòmica de despeses i ingressos totals del club esportiu
per a aquests equips.
 Annex 4. Declaració responsable.
 Annex 5. Memòria d’actuacions i despeses del club per a les quals es sol·licita
l’ajut econòmic realitzat durant el període subvencionable.
Breu memòria de les activitats de l’equip/s objecte de la subvenció, amb
descripció de la competició nacional en la que participa l’equip,
característiques de la competició, número de jornades previstes, calendari oficial
de la competició i amb el certificat original expedit per la federació espanyola
corresponent, per cada un dels equips per els que es sol·liciti la subvenció.
S’ha de fer esment els mitjans humans i els materials que han hagut de menester
per dur-ho a terme, les entitats que col·laboren amb el club assenyalant si s’ha
rebut qualque subvenció econòmica o en espècie per a les despeses del club o
entitat per a les quals se sol·licita aquesta ajuda econòmica.
Així mateix, la memòria ha de detallar les activitats subvencionables realitzades,
el compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció,
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inclosa la de publicitat de la subvenció, signada per la persona representant de
l’entitat o del club beneficiari.
S’haurà d’aportar còpia de publicacions, cartells i altre material gràfic relacionat
amb les activitats subvencionades.
 Annex 6 Declaració responsable de la vigència dels estatuts i dels càrrecs
representatius.
 Annex 7. Dades bancàries firmades per l’entitat bancària.
També heu de presentar:
-

Fotocòpia dels estatuts de l’entitat sol·licitant si es presenta per primera vegada.
Si fa menys de 5 anys que el presentàreu a l’IME basta indicar a quin
procediment ho féreu.

-

Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant si es presenta per primera vegada. Si fa
menys de 5 anys que el presentàreu a l’IME basta indicar a quin procediment ho
féreu.

-

Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual la persona
que signa la sol·licitud. (Resolució de la Direcció General d’Esports on s’esmenti
aquest extrem, còpia de l’acta de nomenament o certificat de vigència del
càrrec emès per la persona que ostenti la secretaria del club o altra
documentació que acrediti dit extrem).
-

Acreditació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social, o en el seu defecte, es autoritzarà a l’òrgan instructor a
que demanin les certificats corresponents sempre que es doni el consentiment
de l’entitat per sol·licitar aquest certificats per part de l’Administració. Aquest fet
quedarà reflectit al formulari de sol·licitud marcant la casella que així ho indica.

7. Documentació acreditativa del pagament de les despeses justificades
7.1 La documentació acreditativa dels pagaments presentats per justificar la subvenció,
en funció de la forma en què s’ha realitzat el pagament, s’ha de realitzar de la forma
següent:
7.1.1. Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en un compte bancari:
- Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o del document bancari
acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés,
la data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi
identificat el pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que
han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l’emissora de la factura,
respectivament, i
- Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l’ajuda en el qual figuri
el càrrec d’aquesta transferència, quan no quedin acreditats els requisits assenyalats
en el paràgraf anterior.
7.1.2. Pagament mitjançant xec nominatiu:
- Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que
expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut i
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec
d’aquest xec o pagaré, o
- Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la
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identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del
compte, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de l’ajuda).
7.1.3. Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:
- Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i
- Extracte del compte en què figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta
documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per l’entitat
bancària que contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat
l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària,
el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data
d’emissió de la lletra i de l’abonament per part del lliurat.
7.1.4. Pagament mitjançant targeta de crèdit:
- Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta en cas que no s’indiqui
en la factura i
- Extracte del compte en què figuri el càrrec del pagament amb targeta. L’extracte
del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l’entitat bancària, en
què, com a mínim, consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega
el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la
transferència i l’import i data de l’operació.
7.1.5. Pagament mitjançant domiciliació bancària:
- Notificació bancària del càrrec i
- Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació. Aquesta documentació
es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat bancària, en què consti el
titular i número del compte corrent en què s’ha fet el càrrec i l’ordenant del càrrec,
la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data de
l’operació.
7.2 Totes les operacions de pagament han d’estar realitzades a nom i per compte de
l’entitat beneficiaria.
8. Tramitació
8.1. La tramitació de les sol·licituds serà per ordre d’entrada. Els períodes subvencionables
de l’1 de novembre de 2021 fins al 16 d’octubre del 2022.
8.2. El període de presentació de les sol·licituds serà a partir del dia 1 del mes següent a la
data de la publicació d’aquesta convocatòria i fins al 30 d’octubre de 2022.
Les resolucions de concessió o denegació de les sol·licituds presentades es tramitaran
a mesura que es vagin rebent, fins al límit màxim d'esgotar el crèdit previst per a
aquesta convocatòria.
8.3. En el cas que abans de finalitzar el termini de sol·licitud s’exhaureixi el crèdit destinat
a aquesta convocatòria, es publicarà aquest fet a la seu electrònica de l’Institut
Municipal de l’Esport perquè tinguin coneixement les entitats interessades. En el cas
d’exhaurir el crèdit previst es denegarà les sol·licituds per aquest fet.
9. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
L’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, mitjançant l’acord
del Consell Rector de l’IME d’aprovació d’aquesta convocatòria, que després serà
publicada.
L’òrgan competent per a concedir les subvencions és el Consell Rector de l’IME. L’òrgan
instructor competent es correspon amb la gerència i l’Àrea de Serveis Esportius de l’Institut
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Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma. Una vegada rebudes les sol·licituds l’òrgan
instructor supervisarà el compliment dels requisits i en farà la proposta a l’òrgan resolutiu.
Finalment, l’òrgan municipal competent per a resoldre dictarà la resolució de concessió de
la subvenció, que es notificarà a la persona sol·licitant conformement a dret, i es publicarà la
relació de subvencions concedides al web de l’IME.
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10. Presentació de sol·licituds. Justificació i termini
10.1 Les sol·licituds es presentaran a partir del dia 1del mes següent a la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears i amb un màxim de presentació de
sol·licituds fins al 30 d’octubre de 2022. Les sol·licituds presentades en data posterior,
no seran susceptibles de subvenció.
10.2. Les sol·licituds s’han de presentar, juntament amb la documentació preceptiva per
registre electrònic segons l’art. 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
10.3. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquesta convocatòria, l’òrgan
instructor ha de requerir la persona interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha
desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes
que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
10.4. Les notificacions de les actuacions administratives a les entitats sol·licitants obligades
a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics es realitzarà per
compareixença a la seu electrònica.
11. Termini per resoldre
El termini màxim per a resoldre i notificar serà de tres mesos comptats a partir de l’últim dia
del mes natural, en que es poden presentar sol·licituds.
Una vegada transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s’hagi dictat resolució
expressa es podrà entendre desestimada la petició.
12. Pagament de la subvenció
L’import de la subvenció s’abonarà un cop comprovat per l’òrgan instructor la correcta
justificació de les despeses subvencionades d’acord amb el previst a aquesta convocatòria.
13. Marc normatiu
Tot el que no contempli aquesta convocatòria es regirà per la Llei General de Subvencions
38/2003 de 17 de novembre i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
14. Règim de recursos
La resolució per la qual es concedeixen o deneguen els ajusts d’aquesta convocatòria no
posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, a
partir d’endemà de la seva publicació. El recurs es pot interposar formalment davant l’òrgan
instructor competent es correspon amb la gerència i l’Àrea de Serveis Esportius de l’Institut
Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma o davant de Consell Rector de l’IME que és
l’òrgan competent per a concedir les subvencions.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del recurs d’alçada esmentat.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no heu rebut la
notificació de resolució expressa, s’entén desestimada per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de sis mesos, a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.
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Malgrat l’anterior, es pot interposar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que consideri oportú.
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palma, 23 de febrer de 2022

Rafael Navarro Roig
Gerent
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