
 

 BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS A ESPORTISTES DESTACATS DE 
SANT ANTONI DE PORTMANY PER A l'EXERCICI 2018 

1. Objecte de la convocatòria. 
L'objecte d'aquestes bases és regular les beques que concedeix l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany amb l'objectiu 
de donar suport, motivar i incentivar els esportistes de Sant Antoni de Portmany que hagin aconseguit diversos mèrits 
esportius. A més, mitjançant la seua participació en diferents campionats o esdeveniments promocionen el nom del 
nostre municipi. 

2. Destinataris. 
Els beneficiaris d'aquesta beca són aquells esportistes de Sant Antoni de Portmany que durant l'any 2018 han obtingut 
un resultat destacat en algun campionat esportiu. 

3. Requisits. 
Per poder optar a una beca els beneficiaris han d'estar empadronats a Sant Antoni de Portmany amb almenys un any 
d'antelació a la data d'aprovació d'aquestes bases, ser natural del municipi de Sant Antoni o bé pertànyer a algun club 
esportiu o associació esportiva que estigui inscrita al registre d'associacions veïnals de l'Ajuntament de Sant Antoni de 
Portmany durant almenys les dues temporades anteriors a la publicació d'aquestes bases. A més, el sol·licitant  ha 
d'estar al corrent de deutes i obligacions amb l'Ajuntament, l'Agència Tributària i la Seguretat Social. 

4. Dotació pressupostària. 
Per a aquesta finalitat existeix el crèdit adequat i suficient de 8.000 € a la partida pressupostària N.013.3410.489003 per 
atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de les subvencions. 

5. Forma i documentació de presentació de sol·licituds. 
Les persones interessades que sol·licitin acollir-se a aquesta convocatòria han de presentar la següent documentació: 

a. Sol·licitud (Annex 1). 
b. Fotocòpia del DNI o passaport del/la sol·licitant. 
c. Document bancari en què constin les dades del compte en el qual abonar la beca i del titular. 
d. Autorització per a la consulta de les dades d'empadronament de la persona sol·licitant (Annex 2). 
e. Certificat o acreditació de la corresponent Federació esportiva (Si contempla la modalitat esportiva en qüestió) 
o de l'òrgan competent de l'esdeveniment esportiu, en què consti si és el cas la participació, inscripció, marques, 
llocs aconseguits, etc. de la temporada 2018. Quan es tracti de participació a campionats nacionals, europeus o 
mundials, certificat de classificació per mèrits de la federació corresponent o document de convocatòria 
f. Si el/la sol·licitant no està empadronat/ada al municipi de Sant Antoni de Portmany i no n’és natural, ha de lliurar 
un certificat de la corresponent Federació esportiva que certifiqui la seua permanència, almenys durant les dues 
temporades anteriors, en el corresponent club esportiu de municipi. 
g. Autorització de consulta de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i l'Estat (annex 
3). 
h. Enviar fotografia practicant l'esport pel qual opta a la beca via correu electrònic a esports@santantoni.net. 

6. Termini de presentació. 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte 
de la convocatòria en el BOIB. 

7. Quantia i nombre d'ajudes. 
S'estableix la quantitat global de 8.000 euros, que es distribuirà de forma individualitzada per a cada un dels beneficiaris 
seguint els criteris detallats a l'apartat següent. 

8. Criteris de Valoració. 
Els criteris de valoració de les beques seran els següents: 

 Els resultats no són acumulatius. Només es té en compte el resultat més destacat. En cas d'empat tècnic en 
nombre de punts en la primera o última posició, s'ha de tenir en compte el següent millor resultat de la temporada 
2018 (Annex1).

 Només es donaran els punts per participació en un Campionat d'Espanya, Europa o mundial 
quan s’hi participi, pels resultats obtinguts durant la temporada 2018 o a través de la selecció balear. 

 Només es tendrà en compte la participació en aquells esports de Federacions Espanyoles reconegudes pel 
Consell Superior d'Esports (CSD). 

 



 

 La repartició de punts es realitzarà seguint el barem de puntuació: 

Lloc aconseguit durant la temporada 2018 Puntuació 

Resultat destacat en Campionat d'Europa o del Món * 150 punts 

Participació en Campionat d'Europa o del Món 130 punts 

Participació en programes d'esportistes CAR 110 punts 

1r en Campionat d'Espanya absolut 100 punts 

2n en Campionat d'Espanya absolut 90 punts 

3r en Campionat d'Espanya absolut 70 punts 

4t en Campionat d'Espanya absolut 50 punts 

5è en Campionat d'Espanya absolut 45 punts 

Participació en programes d'esportistes CTIB 85 punts 

Participació en Campionat d'Espanya absolut 40 punts 

1r en Campionat d'Espanya categories inferiors a absoluta 80 punts 

2n en Campionat d'Espanya categories inferiors a absoluta 70 punts 

3r en Campionat d'Espanya categories inferiors a absoluta 60 punts 

4t en Campionat d'Espanya categories inferiors a absoluta 40 punts 

5è en Campionat d'Espanya categories inferiors a absoluta 35 punts 

Participació en Campionat d'Espanya categories inferiors a absoluta 30 punts 

1r en Campionat de Balears absolut 45 punts 

1r en Campionat de Balears categories inferiors a absoluta 35 punts 

*Obtenir un resultat entre els 8 primers classificats amb classificació amb mèrits o seleccionats. La categoria superior és 
l’absoluta, totes les altres es consideren inferiors en aquesta.

L'import corresponent a cada sol·licitant es calcularà de la següent manera: 

Es becarà  els  15 esportistes  amb major  puntuació  obtinguda classificats  del  1r  al  15è,  de  més a menys  punts. 
Quedaran fora la resta d'esportistes sol·licitants. 

La quantitat a repartir s'establirà segons la següent fórmula: 

Q = 8.000 / (n + 1) 
Essent Q la quantitat a percebre per cada becat (excepte l'esportista amb més punts que rebrà 2xQ), i n el nombre de 
becats. 

 



 

9. Jurat i atorgament. 

El jurat estarà format per: 

 La persona designada pel regidor delegat d'Esports.

 Dos funcionaris de l'Ajuntament.

 Secretari: un auxiliar administratiu de la Regidoria d'Esports o la persona en qui delegui (amb veu però sense 
vot). 

Les funcions del jurat són les següents: 

 Avaluar cadascuna de les sol·licituds presentades. 

 Baremar cadascuna de les sol·licituds presentades.

 Admetre o excloure les sol·licituds que correspongui, en relació amb els criteris que s'emmarquen en aquestes 
bases. 

Pel que fa al procés administratiu de concessió de les beques, el jurat atendrà els següents períodes:
Un cop examinades totes les sol·licituds, aquest jurat emetrà un informe amb la llista d'admesos i exclosos i els motius 
d'exclusió,  que ha  de servir  de base per  elaborar  la  proposta la  resolució  provisional  per  part  del  regidor  delegat 
d'Esports, d'acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases. 
Aquesta llista s'exposarà a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 
Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 5 dies hàbils comptadors a partir del dia següent a l'exposició de la 
llista provisional, les oportunes reclamacions acompanyades de la documentació que trobin convenient, que haurà de 
ser  presentada  al  registre  d'entrada  de  l'Ajuntament  de  Sant  Antoni  de  Portmany  en  horari  d'atenció  al  públic,  o 
mitjançant la seu electrònica.
 
10. Resolució de la convocatòria. 
Una vegada la Comissió Avaluadora hagi analitzat la documentació aportada per esmenar i a la vista de les al·legacions 
presentades,  elaborarà  un  informe  que  ha  de  servir  de  base  per  elaborar  la  resolució  definitiva  de  concessió  o 
denegació de les ajudes, que expressarà la llista de persones beneficiàries i la quantitat de l'ajut atorgat, i també les 
sol·licituds excloses amb indicació de la causa d'exclusió. 
El regidor delegat d'Esports, a la vista de l'informe, ha d'aprovar la resolució de la convocatòria, que s’exposarà al tauler 
d'anuncis físic i digital de la seu electrònica del web municipal de l'Ajuntament, en un termini de dos mesos des de la 
finalització de la presentació de sol·licituds. 

11. Pagament de les beques. 
El pagament de les beques es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que el sol·licitant hagi indicat. 

12. Règim de recursos. 
Contra la resolució d'aquesta convocatòria s’hi podrà interposar el recurs de reposició en el termini d'un mes des de la 
seua publicació o el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos. 

A Sant Antoni de Portmany, 

 



 

ANNEX 1 

SOL·LICITUD DE PREMIS PER A ESPORTISTES DESTACATS DE SANT ANTONI DE PORTMANY 
DURANT L'ANY 2018. 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom del / la sol·licitant: _______________________________________________ amb DNI______________ 

(En cas de ser menor d'edat) Representat per___________________________________________________ 

amb DNI______________ 

Adreça ______________________________________ 

Població ___________________________ 

C.P: ___________ 

Telèfon _____________________ Adreça electrònica __________________________________________________ 

Esport: __________________ 

Palmarès esportiu de la temporada: 

Nº de compte del sol·licitant:

IBAN COD. BANCO CÓD. OFICINA D. C.

E S

EXPÒS:

Que estic interessat/ada a participar en els premis per a deportistes destacats durant el 2018 que otorga l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Portmany.

Per aixo, SOL·LICIT:

Que  s’accepti  a  tràmit  aquesta  sli·licitud  per  participar  a  la  convocatòria  dels  PREMIS  PER  A ESPORTISTES 
DESTACATS DE SANT ANTONI DE PORTMANY DURANT L’ANY 2018

(signatura)

 



 

ANNEX 2 

AUTORITZACIÓ DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 

Jo, _____________________________________________________________amb DNI ___________________
autoritz l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany que consulti les meues dades del Padró municipal d'habitants i perquè 
consti, als efectes de la convocatòria de concessió de beques individuals a esportistes destacats de Sant Antoni de 
Portmany per a l'any 2018, sign aquesta autorització.

Sant Antoni de Portmany, ___de_________________ de 2019 

(signatura) 

 



 

ANNEX 3 

AUTORITZACIÓ DE LA CONSULTA DE LES OBLIGACIONS FISCALS AMB 
L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY I L’ESTAT

Jo, ________________________________________________________amb DNI_____________________________ 
autoritz l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany que consulti les meues dades d’estar al corrent de les obligacions 
fiscals amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Hisenda i la Seguretat Social. 

Sant Antoni de Portmany, __de _________________________________ de 2019 

(signatura) 
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