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Referència: 2021/00007157L

Procediment: Atorgament horaris instal·lacions esportives municipals

ESPORTS (FBP) 

Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’horaris de les instal·lacions 

esportives municipals. Temporada 2021-2022

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és fomentar l’esport practicat per les 

diferents entitats esportives ubicades en el municipi, mitjançant l’atorgament 

d’horaris d’entrenament a les instal·lacions esportives municipals durant la 

temporada 2021-2022 (IES Sant Marçal i IES Marratxí: des de l’1 de setembre 

de 2021 fins al 30 de juny de 2022. Resta d’instal·lacions: des del 21 d’agost 

de 2021 fins al 30 de juny de 2022).

Atesa la demanda existent, es preveu que es mantingui l’adjudicació horària i 

d’espai atorgats durant la temporada anterior. Això no obstant, tots els clubs i 

associacions hauran de presentar la seva sol·licitud per a aquesta temporada.

En el supòsit que qualque club o associació que, a la temporada anterior, 

disposés d’una adjudicació renunciés a la mateixa o disminuís el número 

d’hores sol·licitades, l’Ajuntament podrà adjudicar aquest excés en funció dels 

criteris assenyalats en aquestes Bases.

2. Beneficiaris

Podran sol·licitar l’ús de les diferents instal·lacions esportives municipals les 

entitats següents:

a) Clubs i associacions esportives sense ànim de lucre.

b) Associacions de caràcter social o veïnal que tenguin entre les seves 

activitats habituals la pràctica de l’esport i que no gaudeixin d’un local 

apropiat a la seva àrea d’influència.  

3. Requisits
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El club o l’associació que demani l’ús de les instal·lacions esportives haurà 

d’estar inscrit al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Veïnals de 

Marratxí.

4. Condicions

· Ordre de prioritat:

1. Programes propis de l’Ajuntament (Espais Joves, educadors, 

etc.).

2. Entitats esportives que participin en competicions oficials 

federades.

3. Entitats esportives que no participins en competicions oficials 

federades.

4. Associacions de caràcter social o veïnal, l’activitat habitual de les 

quals sigui la pràctica de l’esport.

· Per obtenir o augmentar unitats horàries, s’han de sumar un mínim de 

25 punts dels 38 possibles.

· Definició d’unitat horària: franges de 30 minuts disponibles a cada una 

de les instal·lacions esportives. 

· Els grups, els components dels quals tenguin menys de 18 anys, 

tendran prioritat a l’hora de gaudir de les instal·lacions, sempre que 

sigui abans de les 20.00 h. 

· Els clubs i associacions tendran un marge de creixement en unitats 

horàries en funció dels horaris atorgats la temporada anterior:

Unitats horàries de la temporada 

anterior

Marge de 

creixement

Entre 1 i 5 50%

Entre 6 i 15 45%

Entre 16 i 30 40%

Entre 31 i 60 35%

Entre 61 i 80 30%
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Entre 81 i 100 20%

Entre 101 i 120 15%

Entre 121 i 140 10%

Entre 141 i 160 5%

Més de 160 2%

Primera sol·licitud 8 unitats horàries

5. Instal·lacions esportives objecte de sol·licitud

Codi Nom de la instal·lació

IE01 CEIP Costa i Llobera. Pavelló

IE02 CEIP Costa i Llobera. Pati

IE03 CEIP Ses Cases Noves. Gimnàs

IE05 CEIP Blanquerna. Pavelló

IE06 CEIP Blanquerna. Pati

IE07 CEIP Sa Nova Cabana. Pati

IE08 Camp de futbol de Son Caulelles

IE09 Camp de futbol de sa Nova Cabana

IE10 Camp de futbol des Pla de na Tesa

IE11 Pavelló des Pla de na Tesa. Pista 

coberta

IE12 Pavelló des Pla de na Tesa. Pistes 

exteriors

IE13 Poliesportiu des Figueral. Pista exterior

IE14 Poliesportiu des Figueral. Local esportiu

IE15 Poliesportiu de Cas Capità. Pista exterior

IE16 Poliesportiu des Garrovers. Pista exterior

IE17 IES Marratxí. Pavelló
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IE18 IES Sant Marçal. Gimnàs

IE19 IES Sant Marçal. Pati

IE20 CEIP Janer Manila. Pati

IE21 Instal.lacions Fundació Asnimo

IE22 Petanca Cas Capità

IE23 Petanca Sa Cabana

6. Criteris per atorgar hores en conflicte

· S’aplicarà una fòrmula matemàtica en relació a la suma de les 

puntuacions obtengudes per cada club en aquest apartat, i la suma de 

les hores en conflicte:

·
______________________________  x UH en conflicte = % UH a escollir pel club

 100 amb major puntuació

(UH: unitats horàries)

· El club amb major percentatge d’unitats horàries concedides tendrà 

preferència a l’hora d’escollir, segons les seves necessitats.

· Criteris:

 

a) Petició d’unitats horàries setmanals en la present convocatòria 

(màxim 10 punts):

Número d’unitats 

horàries

Punts

Entre 1 i 5 10

Entre 6 i 15 9

Entre 16 i 30 8

Entre 31 i 60 7



 
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523555121503751757 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Entre 61 i 80 6

Entre 81 i 100 5

Entre 101 i 120 4

Entre 121 i 140 3

Entre 141 i 160 2

Més de 160 1

b) Número d’instal·lacions demanades en la present convocatòria 

(màxim 9 punts):

Número 

d’instal·lacions

Punts

una instal·lació 9

dues instal·lacions 6

tres instal·lacions 3

c) Número d’esportistes empadronats (dades presentades en la 

darrera convocatòria de subvencions) (màxim 10 punts):

Número d’esportistes empadronats Punts

No es va presentar o concedir 0

Entre 0 i 15 1

Entre 16 i 30 2

Entre 31 i 45 3

Entre 46 i 60 4

Entre 61 i 75 5

Entre 76 i 90 6

Entre 91 i 105 7

Entre 106 i 120 8

Entre 121 i 135 9
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136 ó més 10

d) Número d’esportistes en edat infantil i juvenil (dades presentades en 

la darrera convocatòria de subvencions) (màxim 12 punts):

Edat Punts

Més de 15 esportistes d’entre 3 i 7 anys 6

Més de 15 esportistes d’entre 8 i 12 

anys

4

Més de 15 esportistes d’entre 13 i 16 

anys

2

No es va presentar o concedir 0

e) Gaudi de les instal·lacions durant la temporada anterior (màxim 9 

punts):

Gaudi de les instal·lacions Punt

s

No demanar una nova instal·lació 9

Haver acreditat el pagament d’un 

lloguer regular en les darreres 

subvencions

6

Sol·licitar una nova instal·lació 

respecte a la temporada anterior

1

7. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es dirigiran al sr. Batle i es presentaran al Registre General de

l’Ajuntament.

Les sol·licituds també es podran presentar en la forma que s’indica a l’article 

16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques.
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El president o la persona autoritzada de l’entitat ha de firmar la sol·licitud.

Llocs de presentació:

- OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà):

· Avinguda d’Antoni Maura, 57 (es Pont d’Inca)

· c/ de sa Cabana, 57 (es Pont d’Inca)

· Camí de n’Olesa, 66 (sa Cabaneta)

- Amb certificat digital, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Marratxí 

(https://seuelectronica.marratxi.es/).

Mentre estiguin vigents les mesures per contenir la propagació de la COVID-19, 

s'ha de demanar cita prèvia als telèfons indicats per poder acudir a les OAC i al 

Registre General.

El termini de presentació és del 6 al 14 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

8. Documentació a adjuntar

a) Sol·licitud.

b) Full adjunt amb detall de la instal·lació esportiva que se sol·licita i els 

horaris d’ús.

9. Adjudicació

Una vegada examinades i valorades les sol·licituds per l’Àrea d’Esports, es 

dictarà Decret de Batlia que acordarà l’adjudicació dels horaris d’ús per a la 

temporada 2021-2022 a les entitats que reuneixin els requisits de la 

convocatòria, i en funció dels criteris establerts. La concessió d'aquesta 

autorització té caràcter temporal i es fa a títol de precari, i serà revocable en 

qualsevol moment per raons d’interès públic, prèvia audiència als interessat i 

sense dret a indemnització. Els usuaris estan obligats a complir les 

ordenances i els reglaments municipals vigents i els que es puguin aprovar, 

així com les ordres municipals que es dictin per al correcte ús de les 

instal·lacions.
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Així mateix, i amb motiu de l’alerta COVID-19, els usuaris estan obligats al 

compliment de la normativa sanitària que resulti d’aplicació.

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 2 de juliol del 2021

El Batle,
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