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REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR A L’ENTITAT G07315021 
PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA  DE SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS 
DE VESINS, COMISSIONS DE FESTES, GRUPS FOLKLÒRICS I ASSOCIACIONS 
CULTURALS, SENSE ÀNIM DE LUCRE, DEL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA 
TALAIA PER A LA REALITZACIÓ DE FESTES, ANY 2017 

L’Òrgan Col·legiat  en la reunió feta el dia 19 de juliol de 2018 va elevar a aquest òrgan 
instructor la petició dels següents aclariments a l’entitat G07315021 a l’efecte de poder 
concloure la proposta de concessió provisional de subvencions:  
  

1. D’acord amb la base 13.4f) l’acreditació del pagament no és completa:  

 

 

En aquesta relació de factures s’hi troben dos documents que s’haurà de decidir si es 
valoren, ja que acrediten despesa però no són factures com a tal (donatiu al pàrroc i 
pagament tallers de ball flamenc).  

 

 

 

 

 

 

2016014510 
Merca Oriente San 
Antonio S.L. Adorno Carroza 

Falta l’acreditació del pagament en 
efectiu d’acord base 13.4f).  26,98 €  

A227039 
Video Torres Imagen y 
Sonido Cables 

Falta l’acreditació del pagament en 
efectiu d’acord base 13.4f).  7,70 €  

3 Luchadoras S.C.L Despeses Nadal i Reis 
 Falta l’acreditació del pagament en 

efectiu d’acord base 13.4f).  255,50 €  

73 Confecciones Todo Metros de Tela 
Falta l’acreditació del pagament en 

efectiu d’acord base 13.4f).  139,00 €  

16328 
Super Prats S. Agustín 
S.L. Varis alimentació 

Falta l’acreditació del pagament en 
efectiu d’acord base 13.4f).  27,63 €  

31758 Punto Cash Aperitiu 
Falta l’acreditació del pagament en 

efectiu d’acord base 13.4f).  141,79 €  

17123 
Super Prats S. Agustín 
S.L. Aperitiu 

Falta l’acreditació del pagament en 
efectiu d’acord base 13.4f).  19,73 €  

17133 
Super Prats S. Agustín 
S.L. Aperitiu 

Falta l’acreditació del pagament en 
efectiu d’acord base 13.4f).  12,39 €  

  
Donatiu al pàrroc D. 
Alvaro  Agraiment per la missa no es factura, document donatiu   100,00 €  

  
Lola Pachón y Mily 
Arenas 

Taller ball flamenc Juliol, agost i 
setembre 

Xec bancari 0.014.127-4 / No és 
factura  300,00 €  

L1AF/ 1588 Panaderias Can Bufi, S.L. Entrepans 
Falta l’acreditació del pagament en 

efectiu d’acord base 13.4f).  61,25 €  
A-V2017-
00002544740 Mercadona S.A. Aperitiu 

Falta l’acreditació del pagament en 
efectiu d’acord base 13.4f).  48,22 €  

2017000098 Bazar Oriental Regals, ventalls 
Falta l’acreditació del pagament en 

efectiu d’acord base 13.4f).  201,60 €  

17091 
Super Prats S. Agustín 
S.L. Varis alimentació 

Falta l’acreditació del pagament en 
efectiu d’acord base 13.4f).  40,52 €  
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2. L’associació ha declarat a l’annex III haver demanat subvencions pel mateix 
concepte a l’entitat Consell Insular per la quantitat de 4.500,00 €. Es sol·licita 
declaració del representant de l’entitat sobre si l’ajuda sol·licitada es va fer 
efectiva i per la quantitat exacta 

 

 
Les entitats interessades disposen de 10 dies, comptats a partir del dia 

següent de la publicació d’aquest requeriment de l’òrgan instructor per fer 

els aclariments que siguin procedents i esmenar defectes en l’acreditació 

del pagament. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les esmenes o 

haver fet els aclariments pertinents, es desestimarà la documentació 

considerada defectuosa o no prou clara per ser tinguda en compte  
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