ANUNCI
Mitjançant la present es fa públic que en la sessió de la Junta de Govern Local, de data 10 d’abril de 2019, va aprovar les següents:

«Bases reguladores de la concessió de subvencions a clubs esportius de Sant Antoni de Portmany de
l’any 2018
L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany amb l'objectiu principal de fomentar l'associacionisme
esportiu, facilitar el funcionament general dels clubs esportius i el major dinamisme de cada club en
l'exercici de les seves activitats, així com el treball dels seus òrgans directius i associats; d'acord amb
l'exposat, i de conformitat amb el que estableix l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, i l'article 13 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s'aprova el
text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es proposa aprovar les
següents bases reguladores, que han de regir la concessió de subvencions als clubs esportius:
Primera. Objecte de les subvencions.
1.1 L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany subvencionarà les entitats, associacions i societats
esportives registrades com a club esportiu en el Registre d’entitats esportives del Govern de les Illes
Balears (en endavant, indistintament, 'entitats', 'associacions' i 'societats'), sense ànim de lucre, que
tenguin el seu domicili social al municipi de Sant Antoni de Portmany, per tal de facilitar el seu
funcionament general i de fomentar la realització de les seues activitats.
1.2 En concret, seran objecte de subvenció les despeses d'activitats esportives realitzades durant l'any
2018.
Segona. Dotació econòmica.
2.1 L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany atorgarà una subvenció per a despeses d'organització i
funcionament de les entitats per un import global que està detallat a la partida 3410.489004 (codi
funcional 3410; codi econòmic 489004) aprovada en el Pressupost municipal de l’any 2018, per a
activitats esportives d’interès, amb un import màxim de 95.000 €.
Tercera. Quantitat a subvencionar:
3.1 Els clubs interessats no podran sol·licitar una ajuda superior a 12.000 euros.
3.2 En qualsevol cas, la quantitat màxima que es subvencionarà serà el 60 % del total del pressupost del
club, que de cap manera superarà els 12.000.
Quarta. Beneficiaris.
4.1 Seran beneficiaris d'aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre constituïdes i inscrites
legalment al Registre d'entitats esportives del Govern de les Illes Balears que acreditin el seu domicili
social i desenvolupin la seva activitat esportiva al municipi de Sant Antoni de Portmany i que compleixin
els següents requisits:
4.1.1 Estar al corrent de les obligacions tributàries amb qualsevol Administració Pública estatal,
autonòmica i municipal, i amb la Seguretat Social. En el moment d’entrega de la sol·licitud.
4.1.2 No trobar-se sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts
en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, en relació amb l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
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Cinquena. Distribució de les subvencions.
5.1 L'import d'aquesta subvenció es distribuirà en règim de concurrència competitiva als sol·licitants que
compleixin amb tots els requisits que s'estableixen en aquestes Bases, segons la puntuació que obtinguin
d'acord amb els següents criteris:
a) Esportistes: per cada esportista federat en la temporada 2017-2018, un punt, concedint una puntuació
mínima de 5 punts a cada entitat, i un màxim de 400 punts pels esportistes federats en esports col·lectius, i
un màxim de 200 punts pels esportistes federats en esports individuals. Si el nombre d’esportistes federats
iguala o supera el 25 % s’hi afegiran deu punts.
b) Esportistes discapacitats: deu punts per cada esportista amb el 33% o més de discapacitat reconegut,
que estigués entrenant amb l'entitat durant la temporada 2017/2018. Fins a un màxim de 50 punts.
c) Escola d'inici: dos punts per cada alumne inscrit en la temporada 2016/2017, fins als 14 anys d'edat
(inclosos), concedint una puntuació mínima de 5 punts en cada entitat, i un màxim de 150 punts.
d) Participació en campionats o lligues oficials durant la temporada esportiva 2017/2018. La puntuació
màxima a obtenir en aquest apartat serà fins a 200 punts pel total de participació en campionats, i fins a
400 punts pel total de participació en lligues:
- Campionat / Lliga d'Eivissa o Campionat / Lliga d'Eivissa i Formentera:
Un punt per cada campionat. Punts per participació d'esportista i prova.
Dotze punts per cada lliga i equip. Punts per participació d'equip i categoria.
- Campionat / Lliga de Balears:
Dos punts per cada campionat. Punts per participació d'esportista i prova.
Trenta-sis punts per cada lliga i equip. Punts per participació d'equip i categoria.
- Campionat / Lliga d'Espanya:
Quatre punts per cada campionat. Punt per participació d'esportista i prova.
Quaranta-vuit punts per cada lliga i equip. Punt per participació d'equip i categoria.

e) Titulació dels tècnics amb llicència en vigor en la temporada 2017-2018. Si el nombre de tècnics
femenins iguala o supera el 25 % s’hi afegiran dos punts i mig. La puntuació màxima d'aquest apartat
serà de 20 punts.
- Titulació específica de l'esport.
Cinc punts per cada títol d'entrenador nivell 3.
Quatre punts per cada títol d'entrenador nivell 2.
Tres punts per cada títol d'entrenador nivell 1.
Dos punts per cada títol de monitor.
* Només es tendrà en compte la titulació de major puntuació per a cada tècnic.
f) Organització d'activitats i esdeveniments al municipi de Sant Antoni de Portmany durant la temporada
2017/2018. El màxim de punts d'aquest apartat serà de 50.
- Per cada esdeveniment, diada, jornada, formació, etc., 3 punts per esdeveniment.
- Col·laboració en festes patronals del municipi 5 punts per esdeveniment.
* S'ha de presentar la documentació que demostri la realització de l'activitat.
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- Campionat / Lliga d'Europa, Campionat / Lliga del Món (o anàlegs):
Deu punts per cada campionat. Punts per participació d'esportista i prova.
Seixanta punts per cada lliga i equip. Punts per participació d'equip i categoria.

5.2 - Les dades declarades en el punt a), es justificaran mitjançant un certificat emès per la federació
corresponent. Les dades declarades en el punt b), s'han de justificar mitjançant un certificat que indiqui el
tipus i el grau de discapacitat emès per l'òrgan competent. Les dades declarades en el punt c), es
justificaran mitjançant la presentació d’una declaració responsable del secretari de l'entitat amb el
vistiplau del president. Les dades declarades en el punt d), s'hauran de justificar mitjançant les actes de
participació o els resultats de les competicions oficials a què es faci referència, emeses per la Federació
esportiva corresponent o, si no, un certificat d'aquesta Federació. Les dades declarades en el punt e),
s’hauran de justificar mitjançant la presentació d'una còpia de la llicència en vigor durant la temporada
2017-2018 que dóna dret als punts. Les dades declarades en el punt f), es justificaran mitjançant qualsevol
document que acrediti la celebració dels esdeveniments o la realització de les activitats, com per exemple,
un cartell, un programa de festes, etc.
Els serveis administratius adscrits a la Regidoria podran sol·licitar, en qualsevol moment i si es considera
necessari, la documentació que acrediti la informació reflectida en la declaració responsable aportada.
Sisena. Definicions.
6.1 A l'efecte d'establir una puntuació homogènia i objectiva, es consideraran les següents definicions per
als termes anteriorment utilitzats:
6.1.1 Campionat: esdeveniment esportiu en què es disputa un premi o títol, en esports de participació
individual, i que se celebra en un curt espai de temps (durant el necessari perquè es triï al campió o
campions o, en un altre cas, durant no més de dos mesos).
6.1.2 Lliga: Competició esportiva, en esports d'equip, en el qual cada un dels admesos ha de jugar amb
tots els de la seva categoria, per un temps superior a dos mesos. Caldrà que la puntuació per aconseguir el
premi en aquesta competició resulti de la participació del conjunt de l'equip, exclusivament, sense
considerar de cap manera la puntuació individual dels seus components (sense perjudici de les sancions
arbitrals, o altres que, si escau, imposi individualment l'òrgan o federació esportiva que correspongui).
6.1.3 Competició oficial: L'esdeveniment esportiu que així sigui qualificat per la corresponent federació
esportiva de les Illes Balears, excepte els de caràcter professional, la qualificació correspon a
l'administració competent.

7.1 La sol·licitud es farà utilitzant el model normalitzat, adjunt a aquestes bases com "annexos I, II, III i
IV", que s'omplirà preferentment per mitjans mecanitzats, o amb lletra clara i llegible, i en el que serà
obligatori facilitar una adreça de correu electrònic, a la qual es dirigiran tots els avisos d'anunci de
notificacions, i totes les comunicacions, referides a aquestes subvencions.
7.2 A la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:
7.2.1 Amb caràcter obligatori:
7.2.1.1 ANNEX I que conté:
a) Dades del club sol·licitant i la seva representació.
b) Autorització per a publicació de dades sobre e l procediment d'instrucció de les subvencions en els
taulers d'anuncis electrònics i físics de l'Ajuntament.
c) Autorització a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a demanar les dades necessàries per
comprovar possibles deutes amb la Seguretat Social i Agència Tributària, o certificats d'estar al corrent
amb l'Agència Tributària i Seguretat Soci a si no.
7.2.1.2 ANNEX II que conté:
a) El pressupost de l'entitat per a l'any 2017, signat pel secretari i el president del club sol·licitant
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Setena. Presentació de sol·licituds.

b) Quantitat sol·licitada com a subvenció.
7.2.1.3 ANNEX III que conté:
a) Resum de les activitats i mèrits puntuables realitzats pel club, citades en la cinquena d'aquestes bases.
Adjuntant a aquest annex la documentació acreditativa del compliment del que s'ha exposat en els punts
de la Base cinquena.
7.2.1.4 ANNEX IV que conté:
a) Declaració responsable relativa a altres ajuts sol·licitats a qualsevol Administració Públiques per al
mateix període de temps, en la qual consti les quantitats demanades i / o concedides. O, si escau, de no
haver estat sol·licitades i / o concedides.
b) Qualsevol tipus de publicitat de les activitats realitzades on aparegui l'escut de l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany, o es faci referència a la col·laboració de l'Ajuntament.
c) Memòria detallada de les activitats subvencionables realitzades dins dels terminis fixats en la
convocatòria, firmada pel president o la presidenta i el secretari o la secretària de l’entitat sol·licitant.
7.2.1.5 ANNEX V que conté
a) Llista de factures amb la data d’emissió, número de factura, concepte, import, creditor i data de
pagament.
b) Factures originals en el mateix ordre que la llista del punt anterior, escanejades en un arxiu.
7.2.2 Els clubs que no hagin sol·licitat subvenció ordinària a aquest Ajuntament en els últims tres anys
(2014, 2015 i 2016) han d'aportar, també amb caràcter obligatori, els documents següents:
a) Fotocòpia del CIF de l'entitat sol·licitant.
b) Fotocòpia del DNI / NIF / NIE del / la representant que ha signat la sol·licitud.
c) Còpia de l'acta de la Junta o reunió en virtut de la qual el / la signant va adquirir la representació,
certificada pel secretari de l'entitat.

Vuitena. Lloc i termini per presentar les sol·licituds.
8.1 Les entitats interessades hauran de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació preceptiva,
en la modalitat de presentació en el registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei
39/2015, de procediment admnisitratiu, en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany, dins dels 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquestes bases en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
8.2 Així mateix, i dins el mateix termini, es podrà presentar en qualsevol dels llocs, o emprar els mitjans,
previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Les sol·licituds i documentació presentades segons el procediment descrit en aquest últim article seran
considerades fora de termini si no es remeten, juntament amb la justificació de l'enviament, per fax
(971344175) o correu electrònic (esports@santantoni.net), a aquest Ajuntament dins del termini previst
per a la sol·licitud. Altrament no seran admeses encara que consti que fossin enviades abans de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Novena. Comissió avaluadora.
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d) Fotocòpia dels Estatuts del Club, certificada pel secretari de l'entitat.

9.1 La comissió avaluadora és l'òrgan col·legiat al qual corresponen les funcions següents:
9.1.1 Avaluar i qualificar les sol·licituds, d'acord amb els requisits establerts a la base cinquena d'aquesta
convocatòria.
9.1.2 Emetre una acta amb la valoració, on constarà la puntuació obtinguda per cada sol·licitant, el valor
de cada punt, i la quantitat que, segons tot això, correspon als sol·licitants, que ha de servir de base per
elaborar la proposta de resolució.
9.1.3 L'acta serà elevada a l'instructor, qui emetrà la proposta de resolució provisional, vinculada al seu
contingut.
9.1.4 Qualsevol altra que exigeixi l'aplicació d'aquestes bases.
9.2 La comissió avaluadora estarà constituïda per:






Un president, designat pel regidor delegat d'Esports.
Un assessor jurídic: el vicesecretari de l 'Ajuntament o la persona en qui delegui.
L'interventor de l'Ajuntament o la persona en qui delegui.
Un empleat de l’Ajuntament, preferiblement del Departament d’Esports.
Com a secretari: un funcionari de l'Ajuntament.

9.3 La comissió avaluadora actuarà d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de subvencions; i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
9.4 Con el objeto de agilizar el procedimiento, una vez presentadas las solicitudes normalizadas, todas las
notificaciones y requerimientos a las asociaciones interesadas se publicarán en el tablón de anuncios y en
la página web del Ayuntamiento: www.santantoni.net , de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015.
9.5 La comissió avaluadora comprovarà:

9.5.2 Es requerirà als sol·licitants perquè en el termini improrrogable de deu dies hàbils, d'acord amb el
que estableix la Llei 39/2015, esmenin les faltes o omissions detectades en la presentació de la
documentació requerida com a obligatòria a la base setena.
9.5.3 La comissió avaluadora formularà una proposta de resolució provisional vinculada a l'Acta de la
Comissió Avaluadora, que serà notificada als sol·licitants en la forma que s'expressa en la Base setena,
concedint un termini de 10 dies hàbils per a formular-hi al·legacions. En cas de no formular-se’n cap dins
el termini esmentat, la proposta de resolució provisional es considerarà definitiva.
9.5.4 La Comissió Avaluadora elevarà la proposta de resolució definitiva a l'òrgan competent perquè sigui
aprovada.
Desena. Requisits formals per obtenir les subvencions.
Només es poden avaluar els expedients que comptin amb els requisits que apareixen a continuació.
10.1 Podran obtenir la condició de beneficiari d'aquestes subvencions les entitats en què concorrin les
circumstàncies previstes en aquestes bases reguladores.
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9.5.1 Que tots els sol·licitants van presentar, dins el termini establert, la sol·licitud en el model normalitzat
(annex I), juntament amb la documentació que es requereix amb caràcter obligatori (annexos I, II, III, IV i
V"). I la documentació justificativa necessària segons aquestes bases.

10.2 Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions a què es refereixen les presents bases, el
club sol·licitant no haurà d'incórrer en cap de les circumstàncies següents:
a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat insolvent en qualsevol
procediment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitat conforme a la Llei 22/2003 , de 9 de juliol,
concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del
concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagi estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol
contracte celebrat amb l'Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la
representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de
regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració
General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes establerts o en la normativa autonòmica
que reguli aquestes matèries.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
f) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que
reglamentàriament es determinin.
g) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions
d'acord amb aquesta o altres lleis que així ho estableixin.

i) Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles entitats de les que, per raó de les
persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, es pot presumir que són continuació o que deriven,
per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les que hagin concorregut aquelles.
10.3 En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari d'aquestes subvencions les entitats i
associacions sotmeses a les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret de Associació.
10.4 Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari, les entitats i associacions respecte de les quals
s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal,
en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial
ferma en virtut pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.
10.5 La justificació per part de les entitats i associacions interessades de no estar sotmesos a les
prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, es pot fer mitjançant testimoni judicial, certificats
telemàtics o transmissions de dades, d'acord amb el que estableix la normativa reglamentària que regula la
utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat
o de les comunitats autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no
pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable que
signaran el representant i el secretari del club.
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h) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de
l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei General de Subvencions (agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de unitat econòmica o patrimoni
separat) quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.

Onzena. Obligacions de les entitats i associacions beneficiàries.
Són obligacions de les entitats i associacions beneficiàries:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de les subvencions.
b) Justificar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de
l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'Ajuntament, si escau, així com qualssevol
altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant
nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l' exercici de les
actuacions anteriors.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els
estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la
finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
f) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions ( "Els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter
públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin
objecte de subvenció, en els termes reglamentàriament establerts."), que es justificarà segons el que
preveu l'apartat b) de l'Annex IV de les presents bases.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei General
de Subvencions.

12.1 Una vegada notificat l’acord definitiu d’aprovació de la subvenció i de conformitat amb l'article 34
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i l'article 37 del Decret Legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, s’abonarà el 100 % de la
quantitat concedida.
12.2 Les entitats i associacions beneficiàries de les subvencions han de presentar a l'Ajuntament el
compte justificatiu de les activitats subvencionades. Tot això sense perjudici que, requerits a l'efecte, s'han
de presentar els justificants i/o llibres comptables que se sol·licitin, d'acord amb la Llei 38/2003, general
de subvencions. En cas contrari, es pot incórrer en les responsabilitats i sancions que a tal efecte marca la
dita Llei.
12.3 De conformitat amb el previst en l'article 72 del Reial decret 887/2006, pel qual es aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions, la justificació comptable presentada ha de contenir:
a) Una memòria d'actuació que inclogui la certificació de la realització efectiva de les diferents activitats i
actuacions objecte de subvenció, firmada pel president o la presidenta i el secretari o la secretària de
l’entitat sol·licitant.
b) Una memòria econòmica justificativa firmada pel president o la presidenta i el secretari o la secretària
de l’entitat sol·licitant., que ha de contenir:
b.1. Una relació classificada dels costos totals realitzats, amb identificació del creditor i del document, el
seu import, data d'emissió i data de pagament.
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Dotzena. Pagament i justificació de les subvencions

b.2. Les factures originals o comprovades, o documents de valor probatori equivalent en el tràfic
mercantil, incorporats en la relació classificada dels costos.
B.3. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada,
amb indicació de l'import i la seua procedència.
12.4 Certificació actualitzada de estar al corrent amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social.
Tretzena. Incompliment de les condicions per atorgar la subenció
13.1 Tota alteració de les condicions tingudes en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció
concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos en aquestes normes reguladores, podrà donar lloc
a la modificació de la resolució de la concessió, a proposta de la Regidoria d'esports, que haurà d'atendre
al principi de proporcionalitat.
13.2 Es pot disminuir l'import de la quantitat a percebre per les Entitats i Associacions sol·licitants en els
supòsits d'incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions.
Aquests incompliments poden ser qualificats com a lleus, greus o molt greus, i donaran lloc,
respectivament, a una disminució de l'import de la subvenció de fins a un 10 %, del 10 % al 60 % i del 60
% al 100 %, respectivament.
Catorzena. Revocació i reintegrament de les subvencions.
14.1 L'Ajuntament revocarà la subvenció, obligarà a reintegrar total o parcialment els imports percebuts i
a pagar l'interès legal de demora corresponent des del moment de pagament de la subvenció fins a la data
en què es acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:
a) L’incompliment de la finalitat per la qual es va concedir l'ajut.
b) L'obtenció de l'ajut sense que es compleixin les condicions requerides o quan es modifiquin les
condicions tengutes en compte per a la concessió, sempre que es pugui imputar al beneficiari.
c) L’incompliment de l'obligació de justificar la finalitat de l'ajuda econòmica rebuda en la forma i els
termes establerts.

e) La justificació de la subvenció fora del termini establert a les bases de la convocatòria o una vegada
complit el que estableix l’article 70.3 del RD 887/2000.
Decimoquinta. Règim jurídic
Per a tot el no prevegin aquestes bases reguladores, s'estarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions i, supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del Sector Públic i la resta de normes legals que siguin d’aplicació i la resta de normativa
estatal, autonòmica o local que resulti d’aplicació.
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d) La negativa a sotmetre's a actuacions de control o l'obstrucció injustificada d'aquestes accions.

ANNEX I
IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ORDINÀRIA
CLUB
Nom

CIF

Adreça

Tel.

Adreça electrònica
PRESIDENT
Nom i llinatges

DNI

Adreça

Tel.

Adreça electrònica
SECRETARI
Nom i llinatges

DNI

Adreça

Tel.

Adreça electrònica

Exposem que assabentats de la convocatòria de subvencions als clubs esportius que tenen el seu domicili
en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany, per a l'any 2018,
QUEDEM ASSABENTATS del contingut íntegre de les Bases per a aquestes subvencions, publicades en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
SOL·LICITEM: Que ens sigui concedida la subvenció, d'acord amb el que estableixen les Bases i amb la
documentació que aportem.

AUTORITZEM l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a demanar les dades necessàries (i / o
certificats) d'estar al corrent en el compliment d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
tant en la fase de concessió com de justificació.
Sant Antoni de Portmany, d
El president del Club Esportiu

de

2019.
El secretari del Club

Aquestes dades passen a formar part d'un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany per a realitzar tràmits administratius. Pot exercir el dret d'accés, cancel·lació i oposició a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
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AUTORITZEM la publicació en els taulers d'anunci físic i electrònic de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany de les dades que resultin necessaris per al procediment de concessió.

ANNEX II
LLISTA D’INGRESSOS I DESPESES DETALLADA DEL CLUB PER A 2018
CLUB
Nombre

CIF

Adreça

Tel.

dreça electrònica

CONCEPTE

INGRESSOS (€)

DESPESES (€)

TOTAL INGRESSOS

TOTAL DESPESES

Per inscripcions
Col·laboracions
Explotacions
Publicitat
Quotes de socis
Trofeus
Premis en metàl·lic
Personal
Materials
Desplaçaments
Subvenció

SUMA………………..

€

SUBVENCIÓ QUE SOL·LICITAU
1

No pot sobrepassar el 60 % del pressupost

Sant Antoni de Portmany,

d

El president del Club Esportiu

de 2019.
El secretari del Club

€

Cód. Validación: 3RTTL442LXKKXJYDNS4YNMCKZ | Verificación: http://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 14

Altres (especificau):

ANNEX III
CRITERIS PUNTUABLES DE L’ANY 2018

CLUB
Nom

CIF

Adreça

Tel.

Adreça electrònica
Exposam que, assabentats de la convocatòria de subvencions als clubs esportius que tenen el seu domicili al terme municipal de
Sant Antoni de Portmany per a l’any 2018, i d’acord amb els criteris exposats a la base cinquena d’aquestes subvencions,
DECLARAM RESPONSABLEMENT

les següents dades:

a) Esportistes federats en la temporada 2017-2018
b) Esportistes amb el 33 % de discapacitat reconeguda o superior, en la temporada
2017-2018
c) Escola iniciació: esportistes menors de 15 anys, en la temporada 2017-2018
d) Participació a campionat / lliga
d’Eivissa i Formentera

Campionats

Lligues

d) Participació a campionat / lliga de
Balears

Campionats

Lligues

d) Participació a campionat / lliga
d’Espanya

Campionats

Lligues

Campionats

Lligues

d) Participació a campionat / lliga
d’Europa / Món
e) Titulacions: entrenador nivell 3
e) Entrenador nivell 2
e) Monitor

f) Esdeveniments, diades, jornades, formacions, etc.
F ) Col·laboracions en festes patronals
NOTA: Les dades declarades en el punt a), es justificaran mitjançant un certificat emès per la federació corresponent.
Les dades declarades en el punt b), s'han de justificar mitjançant un certificat que indiqui el tipus i el grau de discapacitat emès per
l'òrgan competent. Les dades declarades en el punt c), es justificaran mitjançant la presentació de la declaració responsable del
secretari de l'entitat amb el vistiplau del president. Les dades declarades en el punt d), s'hauran de justificar mitjançant les actes de
participació o els resultats de les competicions oficials a què es faci referència, emeses per la Federació esportiva correspondient
o, si no, un certificat d'aquesta Federació. Les dades declarades en el punt e), s’hauran de justificar mitjançant la presentació
d'una còpia de la llicència en vigor durant a temporada 2017-2018 que dóna dret als punts. Les dades declarades en el punt f), es
justificaran mitjançant qualsevol document que acrediti la celebració dels esdeveniments o la realització de les activitats, com per
exemple un cartell, un programa de festes, etc.

Sant Antoni de Portmany,
El president del club Esportiu

de

de 20 19.
El secretari del club

Cód. Validación: 3RTTL442LXKKXJYDNS4YNMCKZ | Verificación: http://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 14

e) Entrenador nivell 1

ANNEX IV
CLUB
Nom i llinatges

CIF

Adreça

Tel.

Adreça electrònica
Exposem que assabentats de la convocatòria de subvencions als clubs esportius que tenen el seu domicili en el terme municipal de
Sant Antoni de Portmany, per a l'any 2018,

DECLAREM RESPONSABLEMENT:

Subvencions i ajudes d'Administracions Publiques
No haver sol·licitat ajuda a aquesta o una altra administració pública durant l'any 2018. En cas d'haver sol·licitat alguna ajuda, es
detallaran a continuació (en cas de necessitar més espai, s'adjuntarà full a part):

Administració concedent

Quantitat sol·licitada

Quantitat concedida

Publicitat de la subvenció per part del beneficiari
S'adjunta a aquesta sol·licitud qualsevol tipus de publicitat de les activitats realitzades durant l'any 2018 en què aparegui l'escut de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, o es faci referència a la col·laboració de l'Ajuntament. Ja sigui la inclusió de l'escut en
equipacions, instal·lació d'entrenament, cartelleria o fullets d'activitats realitzades, plaques commemoratives, i qualsevol tipus de
materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en mencions realitzades en mitjans de comunicació.
Memòria detallada de les activitats de l'any 2018

Sant Antoni de Portmany,
El president del Club Esportiu

de

de

20 19
El secretari del Club »
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Detall dels entrenaments, competicions i altres activitats realitzades en l'any 2018 (en cas de necessitar més espai, s'adjuntarà full a
part):

ANNEX V
LLISTA DE FACTURES DE 2018

a) Llista de factures (si necessitau més espai, adjuntau un full apart):
Nùmero

Concepte

Creditor

Import

Data de pagament

b) Factures originals en el mateix ordre que la llista del punt anterior escanejades en un arxiu.
El president del Club Esportiu

A Sant Antoni de Portmany.

El secretari/tresorer del Club
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Data d’emissió

El que es fa públic d'acord amb l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 13 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de
las Illes Balears, es proposa aprovar les següents bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions a clubs esportius.
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A Sant Antoni de Portmany.

