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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

2603

Convocatòria de subvencions en espècie a entitats sense ànim de lucre de Mallorca per al foment de
l’esport, consistent en el lliurament de serveis d’ambulàncies i de trofeus i distincions, per a
l’organització d’esdeveniments esportius i competicions dirigits a la promoció de la cultura física i
l’esport per l’any 2017 a Mallorca

Us comunic que avui, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, ha dictat la següent resolució
Resolució d’aprovació de la convocatòria de subvencions en espècie a entitats sense ànim de lucre de Mallorca per al foment de
l’esport, consistent en el lliurament de serveis d’ambulàncies i de trofeus i distincions, per a l’organització d’esdeveniments esportius
i competicions dirigits a la promoció de la cultura física i l’esport per l’any 2017 a Mallorca
Ref. BDNS 335457
Antecedents
Vista la memòria justificativa del cap de la Secció d’Esport Base de data 12 de gener de 2017, amb el vistiplau de la directora insular
d’Esports.
Vist l’informe favorable sobre els aspectes jurídics i l’informe núm. FS-004/17 de data 14/03/2017 de fiscalització prèvia.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/32/974152

Atesa l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca publicada al BOIB núm 21 de 18/02/2017.
Atès el previst a l’apartat g) de l’article 2 del Decret de 10 de juliol de 2015, (BOIB núm. 109 de 18 de juliol), en relació amb el previst a la
base 23.4 de les d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017 correspon al vicepresident primer i conseller
executiu de cultura, Patrimoni i Esports l’aprovació d’aquesta convocatòria de subvencions.
Per tot això, dict la següent
Resolució:
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions en espècie a entitats sense ànim de lucre de Mallorca per al foment de l’esport, consistent
en el lliurament de serveis d’ambulàncies i de trofeus i distincions, per a l’organització d’esdeveniments esportius i competicions dirigits a la
promoció de la cultura física i l’esport per l’any 2017 a Mallorca, per un import de 79.625,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
20.34101.48903 (ambulàncies) i de 21.778,79 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.34101.48902 (trofeus i distincions) del pressupost
del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017.
Dites despeses es van autoritzar i disposar en les adjudicacions dels respectius procediments de contractació. L’autorització de la despesa del
contracte del servei de les ambulàncies es realitzà per resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports
de 03/10/2016 i la disposició d’aquesta despesa es realitzà en la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni
i Esports de 09/01/2017. D’altra banda l’autorització i disposició de la despesa del contracte per l’adquisició dels trofeus i distincions es
realitzà mitjançant resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de data 11/01/2017.
Segon.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria de subvencions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte de la base de
dades nacional de subvencions.
Recursos
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir
de l’endemà de la seva publicació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest conseller executiu o davant la presidència del Consell
Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
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desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén
desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.

Palma, 14 de març de 2017
El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Jaume Colom Adrover

Convocatòria de subvencions en espècie a entitats sense ànim de lucre de Mallorca per al foment de l’esport, consistent en el
lliurament de serveis d’ambulàncies i de trofeus i distincions, per a l’organització d’esdeveniments esportius i competicions dirigits a
la promoció de la cultura física i l’esport per l’any 2017 a Mallorca
1. Objecte i finalitat
1. Aquesta convocatòria s’aprova d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de febrer
de 2017) i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions i en el seu defecte
s’aplica la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. L’objecte d’aquestes subvencions consisteix en el lliurament de serveis d’ambulàncies, i subministrament de medalles plaques i trofeus,
per a l’organització d’esdeveniments esportius dirigits a la promoció de la cultura física i l’esport, que es realitzin a Mallorca.
3. Es subvencionaran els esdeveniments d’esport base i de competició, així com les activitats fisico-esportives que fomentin els hàbits de vida
saludable per a la població mallorquina.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/32/974152

4. Els béns i els serveis als quals es refereixen aquestes subvencions en espècie són els següents:
a. Servei d’ambulàncies.
b. Subministrament de medalles, plaques i trofeus.
Aquestes subvencions consisteix en el lliurament de serveis i subministraments (ambulàncies, medalles, plaques i trofeus), que s’han adquirit
amb la finalitat exclusiva que es lliurin a tercers, d’acord amb el previst a l’article 6.1 de l’Ordenança General de subvencions del Consell de
Mallorca.
2. Crèdit i partida pressupostària
La quantia total màxima, per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de les subvencions, és de
101.403,79 €. (79.625,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.34101.48903, per als serveis d’ambulàncies i de 21.778,79 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 20.34101.48902), per al subministrament de medalles, plaques i trofeus, del pressupost del Consell de
Mallorca per a l’exercici 2017.
3. Entitats beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques privades sense ànim de lucre que compleixin els requisits prevists a
l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del consell de Mallorca.
4. Activitats subvencionables
1. Les actuacions subvencionables són aquelles que tinguin per objecte l’organització d’esdeveniments esportius dirigits a la promoció de la
cultura física i l’esport, que impliquin activitat física dels participants i que es realitzin a l’illa de Mallorca.
Se subvencionaran els esdeveniments que compleixin els requisits formals i materials previstos en aquesta convocatòria i que es realitzin en
el període comprès entre el dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta convocatòria i el 31 de
desembre de 2017.
2. Cada entitat únicament pot presentar dues sol·licituds de subvencions per a dos esdeveniments diferents. En cada sol·licitud es pot
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demanar la subvenció pel servei d’ambulàncies, i pel subministrament de medalles, plaques i trofeus o per ambdós conceptes a la vegada,
això si, referits sempre al mateix esdeveniment.
En cas que una entitat en presenti més de dues sol·licituds únicament es tindran en compte les dues primeres, denegant-se les posteriors per
aquest fet.
5. Documentació a presentar
Les entitats interessades que compleixin els requisits que determinen aquesta convocatòria hauran de presentar una única sol·licitud de
subvenció per cada esdeveniment, d’acord amb el models que facilita el Consell de Mallorca, acompanyada de la documentació assenyalada:
a) Model de sol·licitud (AIT1) Formulari amb les dades de l’entitat sol·licitant i del tipus d’ajuda sol·licitat. En aquest formulari
s’han d’omplir totes les caselles en blanc per tal d’identificar a l’entitat i definir adequadament el tipus d’ajuda sol·licitada.
b) Còpia dels estatuts de l’entitat sol·licitant. Si els estatuts no han sofert cap variació i ja s’han presentat davant el Consell de
Mallorca no cal presentar-los, sempre que s’indiqui a quin procediment, i expedient en que es van presentar.
c) Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant.
d) Fotocòpia del NIF, NIE, o passaport del/ de la president/a que signa la sol·licitud.
e) Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud.
f) Certificats de que l’entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT i amb el Consell de Mallorca i
de les seves obligacions amb la Seguretat Social. Si l’import de la subvenció a concedir és inferior a 3.000,00 € aquests certificats es
poden substituir per una declaració responsable (AIT2).
g) Declaració responsable en què es facin constar totes les subvencions sol·licitades i/o concedides per altres administracions
públiques per al mateix esdeveniment, que l’entitat no es troba sotmesa a cap procediment sancionador i no es troba incursa en cap
dels supòsits de prohibició per a obtenir la condició de beneficiari especificades en l’article 8 de l’Ordenança General de subvencions
del Consell de Mallorca. (AIT3).
No cal presentar els documents assenyalats als apartats b,c,d, i e si es troben en poder del Consell de Mallorca. En aquest cas s’ha
d’assenyalar la data i l’òrgan o dependència en que varen ser presentats.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/32/974152

6. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant els models annexes, i han de contenir les dades necessàries per identificar l’entitat
sol·licitant i la persona que la representa. Aquests models annexes es troben a l’abast dels interessats als webs: «www.conselldemallorca.net i
www.esportbasemallorca.net».
Les sol·licituds s’han de dirigir a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, i es poden presentar, a qualsevol terminal del
Registre del Consell de Mallorca. Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En el cas que la sol·licitud es presenti en un lloc diferent als registres del Consell de Mallorca s’ha de remetre un fax (971173747) o un
correu electrònic a ait@conselldemallorca.net amb la còpia de la documentació que es presenta, amb l’objecte de que l’òrgan instructor
tengui coneixement de la presentació de dita sol·licitud.
2. 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.
3. El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i finalitzarà el 30 de novembre de 2017.
Les sol·licituds s’han de presentar com a mínim un mes abans de la realització de l’esdeveniment pel qual se sol·licita la subvenció. Si la
sol·licitud es presenta amb menys d’un mes d’antelació, es pot desestimar per falta de temps material suficient per a poder gestionar la
tramitació de l’ajut en espècie.
No es poden presentar sol·licituds amb una antelació inferior de vint dies hàbils a la celebració de l’activitat per a la qual es sol·licita la
subvenció. Si la presentació de la sol·licitud es realitza amb menys de vint dies hàbils comptadors des de l’entrada de la documentació al
registre de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, amb anterioritat a la realització de l’esdeveniment pel qual se sol·licita la
subvenció, s’entendrà desestimada la sol·licitud directament.
No obstant l’anterior, es poden presentar amb una antelació mínima de deu dies hàbils les sol·licituds que es refereixin a esdeveniments que
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s’hagin de desenvolupar durant el primer mes de vigència d’aquesta convocatòria, això és, des de la publicació en el diari oficial
corresponent.
7. Criteris per a la concessió de subvencions
1. Servei d’ambulàncies (Consignació pressupostària a la partida 20.34101.48903 fins a un import màxim de 79.625,00 €.).
Es concedirà el servei d’ambulància classe B (destinades a proporcionar suport vital bàsic i atenció sanitària inicial), fins a un màxim de 20
hores per esdeveniment.
Si en funció de l’esdeveniment esportiu el reglament oficial de la competició ho exigeix, si es desenvolupa per carretera, o la normativa
vigent per a esdeveniments esportius de gran aforament ho indica específicament, o si les característiques de l’activitat ho fan aconsellable,
segons el criteri dels tècnics esportius de la Direcció Insular d’Esports, es podrà concedir el servei d’ambulància classe C (destinades a
proporcionar suport vital avançat), fins a un màxim de 20 hores per esdeveniment.
La descripció de les característiques de cada tipologia d’ambulàncies es defineixen al Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual
s’estableixen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.
2. Subministrament de medalles, plaques i trofeus (Consignació pressupostària a la partida 20.34101.48902 fins a un import màxim de
21.778,79 €), especificats per les següents categories:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/32/974152

a. Medalla del Consell de Mallorca: fins a un màxim d’una medalla per a cada participant. Existeix un model únic de medalla.
Aquestes medalles únicament es concediran per a participants en edat escolar (fins als 16 anys). El límit de medalles total per
sol·licitud es de 200.
b. Trofeu del Consell de Mallorca: fins a un màxim de 4 trofeus per categoria participant a la competició (tres tipus de trofeu en
existència: primer segon i tercer classificat). Aquests trofeus únicament es concediran a participants en edat escolar (fins als 16 anys).
El límit de trofeus totals per sol·licitud es de 40.
c. Placa homenatge del Consell de Mallorca: S’ha d’explicar el motiu pel qual es vol dita placa homenatge, així com la persona a la
qual es lliurarà aquesta distinció, a la casella d’observacions de la sol·licitud AIT1.
La placa homenatge es concedirà per a persones que s’hagin distingit en les seves funcions de caire estrictament esportiu, lligades amb
l’entitat beneficiària (per una trajectòria excepcional o la retirada en l’activitat). Les plaques homenatge, reconeixen l’especial trajectòria
esportiva d’una persona lligada al mon de l’esport. Únicament es concediran fins a 3 plaques homenatge per sol·licitud, sempre que estiguin
correctament fonamentades.
Les medalles, plaques i trofeus seran tipus, duran els logos del Consell de Mallorca i d’Esports, quedant aquesta part inalterable.
Les medalles, plaques i trofeus podran dur una gravació (personalització), a càrrec del Consell de Mallorca, que realitzarà l’empresa
adjudicatària, i que podrà tenir les següents característiques:
En el cas de les medalles: anvers amb els logotips corporatius del Consell de Mallorca i d’Esports integrats a la medalla. Revers de la medalla
gravat d’1 a 50 caràcters a demanda de l’entitat sol·licitant.
En el cas dels trofeus: anvers amb els logotips corporatius del Consell de Mallorca i d’Esports integrats al trofeu, més el text gravat d’1 a 100
caràcters en una placa fixada a la peana de marbre.
En el cas de les plaques: anvers amb els logotips corporatius del Consell de Mallorca i d’Esports, amb el text gravat d’1 a 250 caràcters a
demanda de l’entitat sol·licitant.
Les entitats sol·licitants hauran de concretar la gravació directament amb l’empresa subministradora de les medalles, plaques i trofeus, una
vegada confirmada la concessió de la subvenció per part del Consell de Mallorca.
3. Les entitats, a les sol·licituds, han de justificar el nombre de serveis d’ambulàncies o de subministrament de medalles plaques i trofeus
demanats en funció dels participants en l’esdeveniment. L’òrgan concedent resoldrà en funció de la documentació presentada.
8. Import de la subvenció en espècie
1. L’import de la subvenció en espècie que es concedeixi és el resultat de sumar el cost del nombre d’hores dels servei d’ambulància (en
funció del tipus) i/o del subministrament de medalles plaques i trofeus que es lliurin.
El cost unitari de cada hora d’ambulància o de cada medalla, placa o trofeu es deriva del cost de l’adquisició del bé o servei per part del
Consell de Mallorca.
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2. L’import de la subvenció concedida a una entitat per sol·licitud no pot superar els 3.000,00 €, contant els serveis d’ambulàncies i el
subministrament de medalles plaques i trofeus a lliurar.
9. Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment
L’òrgan instructor és el secretari tècnic o secretària tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. L’òrgan instructor
desenvoluparà les activitats d’instrucció detallades a l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca.
L’òrgan instructor formularà, a la vista de l’expedient proposta de resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades.
El vicepresident primer i conseller executiu de cultura, Patrimoni i Esports resoldrà les concessions individuals de les subvencions
sol·licitades, a proposta de l’òrgan instructor i prèvia fiscalització.
10. Procediment de concessió
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 l’exhauriment del crèdit pressupostari assignat a aquesta convocatòria per a cada bé o servei.
2. Es prescindeix del tràmit de la preavaluació, així d’acord amb el previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de subvencions del Consell
de Mallorca es limitarà a requerir l’esmena dels defectes a les entitats sol·licitants que no reuneixen els requisits prevists a la convocatòria.
La resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades es tramitaran a mesura que es vagin rebent fins al límit màxim
d’exhaurir el crèdit previst per aquesta convocatòria.
En cada resolució de concessió es detallarà el nombre d’hores i tipologia del servei d’ambulàncies concedit i el nombre i tipologia de
medalles, plaques i trofeus concedits. També es detallarà l’import en que es tradueix el servei o subministrament subvencionat. Les
resolucions de concessió o denegació de les subvencions es notificaran de forma individual a les entitats sol·licitants.
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La tramitació de les sol·licituds serà per ordre de recepció, sempre que les entitats sol·licitants hagin aportat tota la documentació necessària
de forma correcta.
3. En el cas que abans de finalitzar el termini per a sol·licitar les subvencions s’exhaureixi el crèdit de qualque dels serveis o
subministraments destinats a aquesta convocatòria, la Direcció Insular d’esports publicarà aquest fet a la seva web per a que tinguin
coneixement les entitats interessades.
En el cas d’exhaurir el crèdit previst per als serveis d’ambulàncies o de trofeus a subvencionar es denegarà la sol·licitud per aquest fet.
4. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de tres mesos comptats des del darrer dia hàbil per a 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.
11. Justificació
L’entitat beneficiària ha de presentar en el termini de sis mesos comptadors des de la data de finalització de l’esdeveniment subvencionat i
sempre abans del 31 de desembre de 2017, un certificat firmat per la persona que representi l’entitat, en què manifesti que s’han aplicat els
béns i/o serveis percebuts a la finalitat que ha servit de fonament a la concessió de la subvenció i que s’han dut a terme les activitats per a les
quals s’ha sol·licitat (document model AIT4).
Amb aquest certificat es presentarà una breu memòria sobre el desenvolupament de l’activitat i, si n’és el cas, el material de difusió de
l’activitat subvencionada. A la memòria es farà esment al desenvolupament, participació, categories, duració, així com el nombre d’hores
d’ambulàncies emprades i de trofeus lliurats (document model AIT5).
12. Obligacions dels beneficiaris
Les entitats beneficiàries a més de complir amb les obligacions establertes en l’article 9 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell
de Mallorca han de complir amb les següents obligacions:
a) Gestionar directament les sol·licituds de permisos i autoritzacions necessaris per desenvolupar l’activitat esportiva.
b) Assumir la responsabilitat única i exclusiva de qualsevol incident que pugui ocórrer com a conseqüència de la realització de
l’esdeveniment o de les instal·lacions i mitjans que utilitzi per a aquest.
c) La prestació efectiva del servei serà corroborat (mitjançant signatura del corresponent albarà o emissió de certificat), per la
persona responsable de l’entitat beneficiària de la subvenció en espècie del servei d’ambulància.
d) L’entitat beneficiària assumirà el cost econòmic de la subvenció (ja sigui del servei d’ambulància o dels trofeus) si no comunica
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per escrit a la DIE l’anul·lació de l’esdeveniment pel qual s’ha demanat subvenció abans de la data prevista de celebració de
l’esdeveniment subvencionat.
13. Comunicació de dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions
El Consell de Mallorca, en compliment del previst als article 19.2 de l’Ordenança de Subvencions del Consell de Mallorca, remetrà a la base
de dades nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte d’aquesta base de dades.
14. Recursos que es poden interposar contra les resolucions de concessió i denegació de les ajudes sol·licitades

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/32/974152

Les resolucions de concessió o denegació d’aquestes ajudes no posen fi a la via administrativa,. Contra dites resolucions es pot interposar el
recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre la
corresponent notificació
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DOCUMENT AIT1
AIT17
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE A
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE MALLORCA PER AL FOMENT DE L’ESPORT,
CONSISTENT EN EL LLIURAMENT DE SERVEIS D’AMBULÀNCIES I DE TROFEUS I
DISTINCIONS, PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I
COMPETICIONS DIRIGITS A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA FÍSICA I L’ESPORT PER
L’ANY 2017
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o raó social:
CIF:

Domicili per a notificacions:

Carrer o plaça:

Núm.:

Localitat:

CP:

Telèfon de contacte:

Fax:

Adreça electrònica per a notificacions d’actes de tràmit:

DADES DEL / DE LA REPRESENTANT DE L’ENTITAT SOL-LICITANT
DNI/NIE/PASSAPORT:

Nom i llinatges:
Telèfon:

Condició de la seva representació:
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EXPERIÈNCIA ANTERIOR DE L’ENTITAT EN L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
Esdeveniment
Data
Nombre de participants

CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITAT O ESDEVEMINENT ESPORTIU
Nom de l’ esdeveniment:
Competició Oficial:
(posar x al cercle)
Data d’inici:

SI
Dia

de

1
2
3
4
5
6
7
Instal·lació / lloc del esdeveniment i municipi:
Tipus d’activitat:
Activitat competitiva
(posar x a la casella)
Llicència per participant: Només competidors
(posar x a la casilla)
federats
Horaris per
jornada:
(posar dia i
hores, de matí i
tarda)

Preu d’inscripció: (€)
Previsió participants:
(posar nombre)
Participants per
categorias d’edat:
(posar nombre)
Inclou accions per
esportistes amb
discapacitat: (posar x)
Preu de l’entrada: (€)

Modalitat esportiva:

NO
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

Data de finalització:
a
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

de

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

Activitat participativa

Activitat formativa

Competidors federats i
no federats

Només competidors
no federats

Per equip:

Per participant:

Nombre d’equips

Nombre individuals

Menors de 16 anys:

Majors de 16 anys:

SI
NO

a

Número de persones participants amb discapacitat :
Públic esperat (número de persones):

1
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DOCUMENT AIT1
AIT17
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

DIFUSIÓ DE L’ESDEVENIMENT
Medis de comunicació i accions:

TIPUS D’AJUDA SOL·LICITADA
SUMINISTRAMENT DE MEDALLES, PLAQUES I TROFEUS
Medalles (indicar las categories)

Trofeus (indicar las categories)

Iniciació

_____unitats 1r Clasificat

Benjamins

_____unitats 2n Clasificat

____unitats

Alevins

_____unitats 3r Clasificat

____unitats

Infantils

_____unitats

Cadets

_____unitats

TOTAL MEDALLES UNITATS

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/32/974152

Plaques homenatge

____unitats

TOTAL TROFEUS UNITATS

TOTAL PLAQUES UNITATS

Si sol·liciteu plaques d’homenatge expliqueu a qui
es donaran i el motiu

TEXT DE LES GRAVACIONS
Text:

Medalles: (1-50 caràcters).
Trofeus: 1er/2on/3er (1-100 caràcters)

Text:

Plaques homenatge: (1-250 carácteres)

Text:

SERVEI D’AMBULÀNCIES
Número i tipus d’ambulància
(B/C)

Data

Lloc

Signat i segellat:
Nom i llinatges:
DNI:
El/La President/a de l’entidad

Palma, ___, de _________ de 2017

2
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Horari final
servei

Núm. 32
16 de març de 2017
Fascicle 38 - Sec. III. - Pàg. 7509

AIT 17

DOCUMENT AIT 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR AL CORRENT AMB L’AEAT, AMB EL
CONSELL DE MALLORCA I AMB LA TGSS.
_____________________________________________________,

amb

________________________,

de

com

a

______________________

____________________________________________________,
____________________________,

DECLAR

NIF
l’entitat

amb
que

CIF
l’entitat

_____________________________________ es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’AEAT i el Consell de Mallorca, així com de les obligacions amb la TGSS.

Palma, ___, de _________ de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/32/974152

[firma i segell de l’entitat sol·licitant]

N’he pres nota
El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Jaume Colom Adrover

Palma, ________ de _________________ de 2017
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AIT 17

DOCUMENT AIT 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Jo, ______________________________________________________________, amb NIF
______________________________,

com

a

representant

de

l’entitat

______________________________________________________________________, amb
CIF____________________, DECLAR:
1. Que en relació a l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció en espècie (ambulància
i/o trofeus), l’entitat a la qual represent: (marcau la casella que correspongui)
NO HA PERCEBUT CAP SUBVENCIÓ
HA PERCEBUT LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:
CONCEPTE O DESPESA
SUBVENCIONADA

ENTITAT
SUBVENCIONADORA

IMPORT SUBVENCIÓ

2. Que l’entitat a la que represent no es troba sotmesa a cap procediment sancionador i
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no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició per a obtenir la condició de
beneficiari especificades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions.
3. Que l’entitat a la qual represent DECLAR que no ha estat sancionada o condemnada en
els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere mitjançant resolució

administrativa o

sentència judicial ferma.
Palma, ___, de _________ de 2017
[lloc, data rúbrica i segell de l’entitat sol·licitant]

N’he pres nota
El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i
Esports
Jaume Colom Adrover

Palma, ________ de _________________ de 2017

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 32
16 de març de 2017
Fascicle 38 - Sec. III. - Pàg. 7511

AIT 17

DOCUMENT AIT 4
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ – CERTIFICAT
(Aquest document s’ha de presentar en el termini de sis mesos des de la finalització de
l’esdeveniment subvencionat i, en tot cas abans del 31 de desembre de 2017, juntament amb
una breu memòria on s’esmenti el desenvolupament, la participació, categories, duració, el
nombre d’hores d’ambulàncies emprades i de trofeus lliurats, juntament amb copia del
material de difusió de l’activitat subvencionada si n’és el cas)

Jo,

[nom

amb

i

DNI

cognoms]

núm

.......................................................…..……………….............................,
................................,

com

a

president/a

de

l’entitat

........................................................................, amb CIF ....................................,
CERTIFIC

Que s’han aplicat a la realització de l’activitat ........................................................................,
desenvolupada els dies ................................, els serveis d’ambulància ( ........ hores de tipus
C / ........ hores de tipus B) i/o trofeus rebuts (........ medalles / ........ plaques homenatge /
........ trofeus 1ª, ........ trofeus 2ª, ........ trofeus 3ª ).
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Així mateix, certific que el dia / els dies ..................................s’ha desenvolupat l’activitat
........................................................................ per a la qual es va sol·licitar la subvenció.

Palma, ___, de _________ de 2017
[firma i segell de l’entitat sol·licitant]
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AIT 17

DOCUMENT AIT 5
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. MEMÒRIA.

[nom i cognoms]

.......................................................…..………………............................., amb NIF

núm. .........................................................................…........., en representació de l’entitat
........................................................................, amb CIF ....................................,i en relació
amb la convocatòria de subvencions en espècie per al foment de l’esport consistent en el
lliurament de serveis d’ambulàncies, del subministrament de medalles, plaques i trofeus per a
l’organització d’esdeveniments esportius i competicions dirigits a la promoció de la cultura
física i l’esport per a l’any 2017.
ADJUNT

La següent informació per a justificar la subvenció en espècie concedida per el Consell de
Mallorca:

Característiques de l’activitat o esdeveniment que és va dur a terme
Nom de l’esdeveniment:
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Data/es de l’esdeveniment:
Competició Oficial:

SI
NO
Instal·lació / lloc de celebració:
Tipus d’activitat
Activitat competitiva

Modalitat esportiva:

Activitat participativa

Descripció de l’activitat

S’adjunten fotos:

SI

NO

en el cas que si, indicar quantes:
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Difusió de l’esdeveniment
Mitjans de comunicació i accions:
Pòsters: en el cas que si, adjuntar còpia
Diptics/ Triptics: en el cas que si, adjuntar còpia
Cartelleria: en el cas que si, adjuntar còpia
Retall de prensa: en el cas que si, adjuntar còpia
Suport publicitari: en el cas que si, indicar quin/s
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Quin/s:

Altres:

Palma, ___, de _________ de 2017
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[firma i segell de l’entitat sol·licitant]
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