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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE 
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA   

Ordre del dia   

1.- Constitució de la Comissió Avaluadora  

2.- Comprovació de la documentació aportada per tots els beneficiaris. 

3.- Avaluació i acceptació de la proposta de resolució provisional segons informe 
tècnic recolzat estrictament en els criteris de valoració de les bases reguladores de 
la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques per a facilitar l’accés a 
l’esport de competició i realització d’activitats esportives de l’any 2020 

Desenvolupament de la sessió 

1.- Constitució de la Comissió Avaluadora  

Inicia la sessió el President Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia, comprovant 
l’assistència dels membres de la comissió. 

A les 12.30 hores de dia 22 de març de 2021, es reuneixen a la sala de juntes 
de l’Ajuntament, les persones que s’indiquen a continuació amb l’objecte de 
constituir la Comissió Avaluadora segons el punt 10.2 de les Bases reguladores 
de l’Ajuntament de Pollença de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar 
l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives 2020 (BOIB 
núm. 152 de 3 de setembre  de 2020). 

La Comissió Avaluadora queda constituïda per: 

- President:  Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia, batle de l’Ajuntament de 
Pollença 

- Vicepresidenta: Sra. Bianca M. Aguilar Ryan, regidora delegada d’Esports 
i Igualtat 

- Secretari: Jordi Cerdà Gamundí, administratiu d’administració general 

Vocals: 

- Sr. Josep Marquet Cerdà, 5è Tinent de Batle, regidor d’Educació, Cultura 
i Mediació Cultural. 

- Sr. Pedro Bauzà March, tècnic d’Esports 

2.- Comprovació de la documentació aportada per tots els beneficiaris 
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Una vegada constituïda la comissió és revisa la documentació aportada de tots 
els beneficiaris de les subvencions per comprovar que reuneixen tots els requisits 
administratius per poder accedir a les ajudes. 

En aquest cas, han quedat exclosos de la convocatòria les persones sol·licitants 
que es relacionen a continuació pels motius que també s’especifiquen: 

- Nicolas Callum Sprimont-Edward (RGE núm. 2020/6315, de 14 de 
setembre), per manca de documentació (imprès 2, imprès 3, DNI), una 
vegada fet el requeriment en data 24 de novembre de 2020. 

- Guillermo Orestes Ramón Planchesteiner (RGE núm. 2020/6314, de 14 
de setembre), per no participar en competicions esportives federades ni 
tenir llicència federativa. Incompleix articles 3 i 5 de les bases de 
subvenció. 

- GRUP CORREM, per no complir els articles 3 (no és club membre de cap 
federació) i 5 (estar inscrit a una federació esportiva d’àmbit territorial o 
nacional) de les bases de subvenció. 

D’altra banda, també cal destacar que, de les entitats beneficiàries d’anys 
anteriors, no han presentat sol·licitud de subvenció/ajuda econòmica CORSARIS 
RUGBI F.C., CLUB NATACIÓ BOCCHORIS I CLUB POLLENÇA F7. 

3.-Avaluació i acceptació de la proposta de resolució provisional segons 
informe tècnic recolzat estrictament en els criteris de valoració de les bases 
reguladores de la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques per 
facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives 
de l’any 2020 

Una vegada constatat que els beneficiaris reuneixen tots els requisits, es passa 
a comprovar la valoració i distribució de la puntuació segons les bases 
reguladores per les quals s’emet i aprova la proposta de resolució provisional 
segons informe tècnic emès en data 4 de març de 2021 que es transcriu 
literalment:  

 

“ASSUMPTE: Proposta d’adjudicació de subvencions a clubs esportius i 
esportistes individuals de Pollença de l’any 2020. 

Les partides pressupostàries assignades per a subvencions a entitats esportives 
i esportistes individuals, de l’àrea d’esports de l’ajuntament de Pollença és de 
20.000 euros i 9.000 euros respectivament. Aquestes quantitats son les mateixes 
respecte del l’any anterior (2019). 

Els dos pilars bàsics que ens serveixen de base per a concedir les subvencions 
2019 a les entitats esportives locals i esportistes individuals són els següents: 
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1.  ELS  CRITERIS PUBLICATS A LES BASES REGULADORES I 
CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ SUBVENCIONS I AJUDES 
ECONÒMIQUES DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER A 
FACILITAR L’ACCÉS A L’ESPORT DE COMPETICIÓ I LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES 2020 (BOIB 152, 
03/09/2020) (Promoció exterior del Municipi de Pollença, nº de 
participants, trajectòria, importància de l’esdeveniment i la participació 
en competició de diferents categories i àmbits). 

2. EN CAP CAS S’ADJUDICARÀ A CAP ENTITAT ESPORTIVA I/O 
ESPORTISTA INDIVIDUAL MÉS DINERS DELS QUE HA DEMANAT 
SEGONS EL PRESSUPOST QUE HA ENTREGAT A L’ÀREA 
D’ESPORTS. 

Les activitats que rebin subvenció o ajuda econòmica s'hauran dut a terme dins 
el termini següent: del 1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019). 

La concessió d'aquestes subvencions o ajudes econòmiques es farà mitjançant 
règim de concurrència competitiva i participació esportiva. 

A més, les subvencions o ajudes econòmiques s'atorgaran en funció del següent 
barem de criteris publicats a les bases de subvencions 2020: 

 S’estableixen tres categories: 

 Categoria A: Entitats i Clubs Esportius 

 Categoria B: Esportistes menors de 16 anys i veterans. 

 Categoria C: Esportistes majors de 16 anys que encara no prenguin 
part de les competicions de categoria especial per edats 
(pre-benjamins, veterans, ...) 

CATEGORIA A.: ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS. 

 La promoció que l’entitat faci de Pollença fora de Mallorca (1 punts). 
S’entén la promoció com la participació en competicions que es duguin a 
terme fora de l’illa, utilitzant el nom de Pollença (que el terme “Pollença” 
figuri escrit al nom del club). 

 Importància o interès de l’activitat a realitzar (20 punts). 

 Trajectòria i continuïtat esportiva de l’entitat (1 punt per a cada 5 anys de 
funcionament continuat fins a un màxim de 10 punts). 

 La promoció de l’Esport Base. Nombre de llicències amb edat escolar fins 
a 16 anys (1 punt per a cada 5 participants fins a un màxim de 20 punts). 

 La previsió o nombre de participants adults en relació a l’activitat. Nombre 
d’inscrits a les activitats per les quals es demana la subvenció i que siguin 
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majors de 16 anys (1 punt per a cada 5 participants fins a un màxim de 5 
punts). 

(es podrà compensar fins a 3 punts addicionals a aquells clubs o entitats que 
per causes no atribuïbles a la pròpia entitat no puguin obtenir patrocinis privats 
derivats de publicitats o altres. Y també aquelles que per diferents motius no 
utilitzin cap instal·lació pròpia de l’Ajuntament ja que considerem que la cessió 
d’espais amb la corresponent despesa  també és una forma de subvenció) 

CATEGORIA B.: ESPORTISTES MENORS DE 16 ANYS I VETERANS. 

Competició Interinsular: 2 punt. 

Competició Nacional: 4 punts. 

Competició Internacional: 5 punts. 

(La puntuació de les diferents competicions en les que es participi es podran 
sumar entre si. Però varies participacions en la mateixa categoria de competició 
no seran acumulables).  

CATEGORIA C.: ESPORTISTES MAJORS DE 16 ANYS. 

Competició Inter-insular: 2 punts. 

Competició Nacional: 5 punts. 

Competició Internacional: 6 punts. 

Campionat mundial o Jocs Olímpics ( formant part de la selecció espanyola): 10 
punts. 

(La puntuació de les diferents competicions en les que es participi es podran 
sumar entre si. Però varies participacions en la mateixa categoria de competició 
no seran acumulables).  

Al final, es sumarà cada una de les puntuacions de cada criteri i s’obtindrà la 
puntuació final de cada entitat i/o esportista.  

Es realitzarà la repartició proporcional dels 20.000€ a cada entitat i els 9.000€ 
per als esportistes individuals, segons la puntuació obtinguda. A partir d’aquí 
s’aplicarà el següent procediment: 

 En cap cas s’adjudicarà més diners a una entitat esportiva que la quantitat 
demanada. Això vol dir que si una entitat esportiva segons puntuació se li 
ha d’adjudicar més diners dels que ha demanat segons el pressupost 
entregat, se li adjudicarà la quantitat demanada. 

 Una entitat privada sense ànim de lucre, demana en funció del pressupost 
anual que entrega amb la documentació de la petició de subvenció. Es 
suposa que amb els diners que demanen és suficient perquè el seu 
pressupost surti equilibrat a final d’any. 
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 Finalment cal tenir en compte que s’ha comptabilitzat el nombre de 
practicants i no el nombre de socis d’una determinada activitat o entitat 
així com la durabilitat de l’activitat i la participació en competicions regulars 
d’esport base. 

EN BASE A AQUESTS CÀLCULS LES SUBVENCIONS 2020 QUEDEN DE LA 
SEGUENT MANERA: 

La quantia no ha variat respecte de les darreres subvencions del 2019 i s’han 
mantingut els paràmetres dels criteris de valoració que s’aprovaren per Ple en 
sessió extraordinària el 27 d’agost de 2020. 

Les puntuacions i subvencions per a esportistes individuals 2020 són les 
següents: 

El total de puntuació obtinguda per tots els esportistes individuals és de 132 
punts (21 menys que l’any anterior, ja que s’ha presentat 1 esportista individual 
menys, dos han quedat exclosos, un per no completar la documentació 
requerida dins el termini i un altre per no complir els requisits de les basses), 
per tant el valor que correspon a cada punt és de 68,18€ (9,36€ mes que al 
2018). Adjunto annexes dels càlculs dels imports concedits i de la puntuació 
obtinguda segons el barem. 

 

SUBVENCIONS A ESPORTISTES INDIVIDUALS 

ANY 2020 

    

NOM I LLINATGE 
DNI 

REPRESENTAT 
LEGAL 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

PUNTUA
CIÓ 

SUBVENCIO 
ADJUDICADA 

1- Angels Llobera Vicens  2.249,14€ 13 886,36 € 

2- Hamal Villar Lázaro  1.574,97€ 7 477,27€ 

3-Catalina Amer Amengual en 
representació de Mª Mar Cerdà 
Amer 

 1466,80€ 13 886,36 € 

4-Joana Mª Bennassar Axartell en 
representació de Mª Angels 
Moreno Bennassar 

 650,00€ 6 409,09€ 

5-Joana Mª Bennassar Axartell en 
representació de Joan T. Moreno 
Bennassar 

 430,00€ 7 477,27€ 
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6- Marga Villalonga Vicens en 
representació de Pere Antoni Prats 
Villalonga 

 694,96€ 7 477,27€ 

7- Marga Villalonga Vicens en 
representació de Maria del Mar 
Prats Villalonga 

 729,90€ 6 409,09€ 

8- Patricia Oliver Calvo en 
representació de Pau Terrasa 
Oliver 

 300,00€ 2 136,36€ 

9- José Ramón Aragon Díaz en 
representació de Ander Aragon 
Sastre 

 3.218,00€ 6 409,09€ 

10- Francisca Pallicer Simó en 
representació de Margalida Crespí 
Pallicer 

 1.452,00€ 17 1.159,09€ 

11- Daniela Stolniku en 
representació de Fernando Stefan 
Stolniku 

 755,00€ 6 409,09€ 

12- Isabel Torres Ramos en 
representació de Marc Carmona 
Torres 

 420,00€ 6 409,09€ 

13- Patricia De Francisco Cotorruelo 
en representació de Arantxa 
Martínez De Francisco 

 450,00€ 6 409,09€ 

15- Iulia Agu en representació de 
Cristian Agu 

 735,00€ 7 477,27€ 

16- Antoni segura Jimeno  495,00€ 23 495,00€ 

TOTALS:  16.070,77€ 132 7.900,30€ 

 

Queden exclosos de la subvenció 2020: 

- Nicolas Callum Sprimont-Edward per manca de documentació (imprès 2, 
imprès 3 (no té segell ni signatura), fotocòpia DNI, una vegada fet el 
requeriment. 

- Guillermo O. Ramón Planchesteiner per no participar en competicions 
esportives federades ni tenir llicència federativa. Incompleix articles 3 i 5 de 
les basses de subvenció. 
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Les puntuacions i subvencions per a entitats i clubs esportius 2020 són les 
següents: 

El total de puntuació obtinguda pels clubs i associacions és de 159,10 punts (0,08 
punts menys que l’any 2019 amb un club menys presentat respecte de l’any anterior), 
l’import total a repartir és de 20.000€, per tant el valor que correspon a cada punt és 
de 125,71€ (0,07€ mes que al 2019).Adjunto annexes dels càlculs dels imports 
concedits i de la puntuació obtinguda segons el barem. 

 

SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE POLLENÇA 

ANY 2020 

 

 

Queden exclosos de la subvenció 2020:  

ENTITAT ESPORTIVA CIF 
IMPORT 

SOL·LICITAT 

TOTALS 
PUNTUACIÓ 

CRITERIS 

SUBVENCIÓ 
FINAL 

ADJUDICADA 
(segons màxim 

demanat) 

1-EU MOLL TENNIS 
CLUB 

G-57217739 2.200,00€ 40,96 2.200,00€ 

1- CLUB ATLETISME 
POLLENÇA 

G-07211428 1.846,07€ 39,80 1.846,07€ 

3-ESCOLA PIRAGUISME 
RCNPP 

G-07127012 6.000,00€ 31,44 3.952,65€ 

4-CLUB CICLISTA 
POLLENÇA 

G-07222615 9.266,25€ 15,80 1.986,23€ 

5-CLUB VOLEIBOL 
POLLENÇA 

G-57104986 1.800,00€ 13,93 1.751,70€ 

6-CLUB TRIAL 
POLLENÇA 

G-57053969 1.000,00€ 11,00 1.000,00€ 

7-CLUB ESCACS 
POLLENÇA 

G-57973588 660,00€ 6,16 660,00€ 

TOTALS: 22.772,32€ 159,10 13.402,65 € 
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- Grup correm per no complir els articles 3 (no és club membre de cap 
federació) i 5 (estar inscrit a una federació esportiva d’àmbit territorial o 
nacional) de les basses de subvenció. 

Si cal destacar que d’entitats beneficiàries d’anys anteriors, no s’han presentat 
les següents: CORSARIS RUGBI F.C., CLUB NATACIÓ BOCCHORIS I CLUB 
POLLENÇA F7.” 

 

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta d’aquesta reunió, formularà 
proposta de resolució provisional, que es publicarà a la seu electrònica i al web 
d’aquest Ajuntament, i s’obrirà un termini de deu dies per presentar les 
al·legacions que es creguin oportunes. 

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 13 
hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del 
president. 

 

 

 

 


