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INFORME NÚM. 3-ÒRGAN INSTRUCTOR 

EXP.: 769/2018-SUBV. FESTES 

 

INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

DEFINITIVA 

 

1.  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de 

novembre de 2017, aprovà, entre d’altres, la Convocatòria de subvencions 

per a les 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 les següents activitats que se celebrin dins 

l’any 2017 al municipi de Sant Josep de sa Talaia: organització de festes 

patronals, de Nadal o festivitat de la barriada i festes populars. 

2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 153, de 7 de 

desembre de 2017 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB núm. 

153, de 16 de desembre de 2017 (BDNS identif.: 375249).   

3. El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 6.3 de la 

convocatòria,   va ser de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 

publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOIB, és a dir, des 

del dia 18 de desembre de 2017 fins al dia 10 de gener de 2018, ambdós 

inclosos.  

4. Vist que la base 9 de l’esmentada convocatòria especifica que l’òrgan 

instructor del procediment serà un/a tècnic/a d’Administració general, que 

tendrà atribuïdes les funcions establertes a l’article 24 de la Llei general de 

subvencions i l’article 12 de l’Ordenança general de les bases reguladores 

de les subvencions que concedeix l’Ajuntament de Sant Josep, mitjançant 

Decret d’Alcaldia 623/2018 es nomena instructor del procediment, el Sr. 

Sergio Mayans Gómez, tècnic d’Administració general  de l’Ajuntament de 

Sant Josep de sa Talaia.  

5. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i  revisades 

aquestes per l’òrgan instructor, d’acord amb la base 6.4 de la convocatòria, 

es requereix als següents sol·licitants l’esmena de defectes de les seves 

sol·licituds:  

Núm. 
REG. 
ENTRADA 

CIF 
Defectes de 
la 
sol·licitud 

1 19324/17 G57572133 1,2, 3 

2 204/18 G57597619 2,3 
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3 213/18 G07460587 4 

4 214/18 G07855517 5 

5 217/18 G07309438 4 

6 275/18 G07430333 2,3,5 

7 307/18 G07472509 2 
 

 

Explicació de les referències numèriques relatives a defectes de la sol·licitud:  

1. Falta compulsar   documentació presentada 

2. Falta el certificat del secretari/ària de l’associació que acrediti la representació de la persona en 

nom de la qual es presenta la sol·licitud (base 6.2.b) 

3. Falta Memòria descriptiva de les activitats/projectes per als quals se sol·licita la subvenció que 

es realitzaran dins el període comprès entre l’01 desembre de 2016 i el 31 de desembre de 

2017, amb pressupost estimatiu. Cada activitat o projecte ha d’anar vinculat a una de les festes 

objecte de la convocatòria i així s’ha d’especificar a la memoria (base 6.2.g)  

4. Falta DNI del representant de l’entitat en vigor (base 6.2.e) 

5. L’annex V no està signat 

 

6. D’acord amb la base 6.4 l’òrgan instructor va publicar en data 07/06/18 la 
llista de sol·licituds que havien d’esmenar defectes, segons estableix la base 
5.4, tot concedint-hi un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent 
de la publicació de l’informe de l’òrgan instructor, per efectuar les esmenes 
que corresponguessin. 
 

7. El termini per aportar o esmenar documentació va acabar el 21/06/18 i dins 
aquest termini es reberen els següents registres d’entrada dels sol·licitants 
que havien d’esmenar defectes de les seves sol·licituds:  

 
Núm. CIF REG. ENTRADA 

 

1 G07472509 
2018-E-RE-989 
(13-06-18) 

Aporta certificat del secretari/ària de l’associació que acredita la 

representació de la persona en nom de la qual es presenta la 

sol·licitud (base 6.2.b) 

 

2 G07430333 
2018-E-RE-1003 
(13-06-18) 

• Aporta memòria descriptiva de les activitats/projectes per als 

quals se sol·licita la subvenció que es realitzaran dins el 

període comprès entre l’01 desembre de 2016 i el 31 de 

desembre de 2017, amb pressupost estimatiu. Cada activitat o 

projecte ha d’anar vinculat a una de les festes objecte de la 

convocatòria i així s’ha d’especificar a la memoria (base 6.2.g) 

• Aporta certificat del secretari/ària de l’associació que acredita 

la representació de la persona en nom de la qual es presenta la 

sol·licitud (base 6.2.b) 

• Aporta annex V signat 

 

3 G07309438 
2018-E-RC-8899 
(15/06/18) 

Aporta DNI del representant de l’entitat en vigor (base 6.2.e) 

 

4 G07588817 2018-E-RE-1035 Aporta annex V signat 
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(16/06/18) 

5 G07460587 
2018-E-RC-9040 
(20/06/18) 

Aporta DNI del representant de l’entitat en vigor (base 6.2.e) 

 

6 G57597619 
2018-E-RC-8997 
(19/06/18) 

•Aporta el certificat del secretari/ària de l’associació que 

acrediti la representació de la persona en nom de la qual es 

presenta la sol·licitud (base 6.2.b) 

•Aporta memòria descriptiva de les activitats/projectes per als 

quals se sol·licita la subvenció que es realitzaran dins el 

període comprès entre l’01 desembre de 2016 i el 31 de 

desembre de 2017, amb pressupost estimatiu. Cada activitat o 

projecte ha d’anar vinculat a una de les festes objecte de la 

convocatòria i així s’ha d’especificar a la memoria (base 6.2.g)  

 

7 G57572133 
2018-E-RE-1018 
(15/06/18) 

• Acredita compulsa de   documentació presentada 

• Aporta el certificat del secretari/ària de l’associació que 

acrediti la representació de la persona en nom de la qual es 

presenta la sol·licitud (base 6.2.b) 

• Aporta memòria descriptiva de les activitats/projectes per als 

quals se sol·licita la subvenció que es realitzaran dins el 

període comprès entre l’01 desembre de 2016 i el 31 de 

desembre de 2017, amb pressupost estimatiu. Cada activitat o 

projecte ha d’anar vinculat a una de les festes objecte de la 

convocatòria i així s’ha d’especificar a la memoria (base 6.2.g)  

 

  
8. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018-1442, de 4 juliol de 2018, es varen 

nomenar els membres que componen l’òrgan col·legiat. 
 

9. D’acord amb la base 8.3 de la convocatòria l’òrgan col·legiat té atribuïdes les 
següents funcions: 

 
- Analitzar i valorar les sol·licituds d’acord amb els requisits establerts a la 

base 7. 
- Formular l’informe d’avaluació i elevar-lo a l’òrgan instructor.  

 
10. D’acord amb la bases 7 i 8.1 de la convocatòria, l’òrgan col·legiat es va 

reunir en data 17 i 19 de juliol de 2018 per acordar pautes de valoració i 
analitzar i valorar les sol·licituds d’acord amb els requisits establerts a la 
base 7. 
 

11. Un cop estudiades les sol·licituds presentades, l’òrgan col·legiat, a través de 
l’òrgan instructor, va adreçar a algunes de les entitats interessades un 
primer requeriment perquè esmenassin documentació o fessin els 
aclariments pertinents per poder fer una proposta de concessió de 
subvenció adaptada a la realitat de les despeses i ingressos generades per 
cada associació.  
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12. Els esmentats requeriments es notifiquen en data 30/07/18 a les 
associacions d’acord amb la base 5.4 de la convocatòria, tot concedint un 
termini de 10 dies per contestar el requeriment.  

 

13. Dins termini es reben les següents respostes als requeriments formulats:  
 

Núm. CIF 
REG. 
ENTRADA  

1 G57751612 
2018-E-RC-11017 
(13/08/18) 

•De la llista de factures sobre les quals es sol·licitava 

aclariment només presenten aclariment de la 3319. 
•S’adjunta la factura A/630 amb l’acreditació de pagament 

en efectiu 

2 G07588817 
2018-E-RE-1862 
(09/08/18) 

• De la llista de factures sobre les quals es sol·licitava 

aclariment, expliquen que la finalitat és un sopar de 
germanor. 
•Exposen també que no poden completar totalment 

l’acreditació del pagament en efectiu de la factura 
17000093, d’acord base 13.4f) perquè el pagament es va 
fer en un altre exercici. 
• Adjunten resolució del Consell de subvenció de 1.650,00 

€ per a agrupacions folklòriques, de la qual han estat 
beneficiaris.  

3 G07309438 
2018-E-RC-10958 
(10/08/18) 

•Adjunten factura amb acreditació de pagament en efectiu 
parcial addueixen dificultat per saber qui va fer el cobrament 
en metàl·lic fa un any.  

4 G07460587 
2018-E-RC-10858 
(08/08/18) 

•Exposen que Dublin Legends va sol·licitar un pagament 

avançat de 1.000 € que es fa constar a la factura, per la 
qual cosa no hi ha factura individualitzada d’aquest import.  
• Exposen que no han rebut cap comunicació de concessió 

de subvencions del Consell. En cas d’obtenir subvenció per 
part de l’Ajuntament es comunicarà al Consell que es 
desisteix de la sol·licitud realitzada en aquest sentit.  

5 G07676919 

2018-E-RC 10845 
(08/08/18) 
2018-E-RE-1897 
(13/08/18) 

• Presenten les factures 3257; 01 000671; A170159; 

170066; VC55261; 4; 3272 amb acreditació de pagament 
en metàl·lic.  
•Fan constar que en el registre 2018-E-RE-1676 (26/07/18) 

ja varen presentar aclariment sobre el desajust detectat.  

6 G07531098 
2018-E-RC-10629 
(02/08/18) 

• Presenten factures 233345 i 246963 amb acreditació de 

pagament en metàl·lic 

7 G07315021 
2018-E-RC-10974 
(13/08/18) 

• Presenten factures amb acreditació de pagament en 

metàl·lic 

8 G07472509 
2018-E-RC-10921 
(10/08/18) 

•Presenten resolució del Consell en la qual consta una 

subvenció a l’entitat per import de 1.650,00 € 

 
14. A la vista de les resposte rebudes per les associacions  l’òrgan col·legiat 

adopta els següents acords:  
 

Núm. CIF 
REG. 
ENTRADA 

ACORD ÒRGAN COL·LEGIAT 

1 G57751612 
2018-E-RC-11017 
(13/08/18) 

• Es comptabilitza la factura 3319 ja que s’aclareix l’ús final 

dels productes adquirits. 
•Les factures 601255; 17FVR08541; 17FV08484; 

17FV09423 i 506692 en no haver rebut cap aclariment 
sobre elles no es tendrán en compte com a justificació de 
despesa.  
•S’accepta acreditació pagament en efectiu fra. A/630 

2 G07588817 
2018-E-RE-1862 
(09/08/18) 

• Es comptabilitzen les factures 17FVR24404; 

17FVN00770; A/1197; AFV7/601 i 2531455451 ja que 
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s’aclareix l’ús final dels productes adquirits.  
•Veient la dificultat per acreditar el pagament efectiu de les 

factures amb tots els requisits de la base 13.4f) de la 
convocatòria, l’òrgan col·legiat accepta acreditacions 
parcials en què no figura, bàsicament, la identificació de qui 
ha realitzat el cobrament efectiu. 
•Atès que el total íntegre d’aquesta ajuda s’ha imputat a la 

subvenció que han sol·licitat també a aquest Ajuntament 
destinat a agrupacions folklòriques, no es té en compte per 
a la present convocatòria.  

3 G07309438 
2018-E-RC-10958 
(10/08/18) 

• Veient la dificultat per acreditar el pagament efectiu de les 

factures amb tots els requisits de la base 13.4f) de la 
convocatòria, l’òrgan col·legiat accepta acreditacions 
parcials en què no figura, bàsicament, la identificació de qui 
ha realitzat el cobrament efectiu. 
 

4 G07460587 
2018-E-RC-10858 
(08/08/18) 

• Atès que no s’han justificat mitjançant factura els 1.000,00 

€ pagats a compte a Dublin Legends, la quantitat que es 
tendrà en compte per a aquesta activitat és de 4.780,00 € 
no 5.780,00 € com fan constar a la memoria justificativa.  
•L’òrgan col·legiat entén que l’entitat no ha cobrat la 

subvenció sol·licitada al Consell, per la qual cosa de 
moment no és imputable a la subvenció.  

5 G07676919 

2018-E-RC 10845 
(08/08/18) 
2018-E-RE-1897 
(13/08/18) 

• L’òrgan col·legiat accepta l’acreditació de pagament en 

metàl·lic de les factures presentades.  
•L’òrgan col·legiat comprova que mitjançant registre 
d’entrada núm. 840/2018 (23/01/18) l’entitat havia presentat  
una millora de sol·licitud de subvenció en què deixava 
d’haver-hi desajust entre la memoria descriptiva i alguna 
activitat específica en la memòria justificativa.  

6 G07531098 
2018-E-RC-10629 
(02/08/18) 

• L’òrgan col·legiat accepta l’acreditació de pagament en 

metàl·lic de les factures presentades.  
  

7 G07315021 
2018-E-RC-10974 
(13/08/18) 

• L’òrgan col·legiat accepta l’acreditació de pagament en 

metàl·lic de les factures presentades, excepte A-V2017-
00002544740 ; 2017000098 i 2016014510, el pagament de 
les quals no queda suficientment acreditat. 
• S’exclouen els documents d’acreditació de pagament d’un 

taller de ball, pel fet de considerar que no és una activitat 
relacionada amb les festes, així com un donatiu per un acte 
religiós. 
• S’accepta el comunicat a través de correu electrònic de 

20/07/18 en què comuniquen no haver rebut cap noticia en 
relació amb la concessió de subvenció pel mateix concepte 
del Consell. L’òrgan col·legiat entén que l’entitat no ha 
cobrat la subvenció sol·licitada al Consell, per la qual cosa 
de moment no és imputable a la subvenció. 

8 G07472509 
2018-E-RC-10921 
(10/08/18) 

• L’esmentada subvenció del Consell es restarà del total de 

les despeses generades i justificades per portar a terme 
l’activitat.  

 
 

15. Veient la dificultat per acreditar el pagament efectiu en metàl·lic de les 
factures presentades amb tots els requisits de la base 13.4f) de la 
convocatòria, l’òrgan col·legiat ha acceptat acreditacions parcials en què no 
figura, bàsicament, la identificació de qui ha realitzat el cobrament en efectiu.  
 

16. En data 29/08/18 torna a reunir-se l’òrgan col·legiat per analitzar els escrits 
de resposta als requeriments formulats i revisar els imports de concessió 
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provisional que feren constar en la primera acta, ja que disposant del compte 
justificatiu, l’òrgan col·legiat ha de tenir en compte que les entitats 
beneficiàries han d’acreditar haver realitzat totes les activitats per a les quals 
s’ha sol·licitat i es concedirà subvenció i per l’import pressupostat.  

 
17. L’òrgan col·legiat en la mateixa reunió del dia 29/08/18 detecta més 

mancances en la documentació d’algunes entitats, especialment, pel que fa 
a la presentació de l’annex VI, que li impedeixen encara poder fer una 
proposta de concessió provisional.  

 
18. Novament, l’òrgan col·legiat, a través de l’òrgan instructor, va adreçar a 

quatre entitats un requeriment perquè esmenassin els seus respectius 
annexos VI i fessin els aclariments pertinents per poder fer una proposta de 
concessió de subvenció.   

 

19. Els esmentats requeriments es notificaren en data 12/09/18 a les 
associacions d’acord amb la base 5.4 de la convocatòria, tot concedint un 
termini de 10 dies per contestar el requeriment. 

 
20. Dins termini es reben les següents respostes als requeriments formulats:  

 

Núm. CIF 
REG. 
ENTRADA  

1 G57751612 
2018-E-RC-12711 
(14/09/18) 

• Presenten aclariment sobre la factura 3282 

2 G07430333 
2018-E-RC-12978 
(20/09/18) 

•Presenten annex VI d’acord estructura de les 
bases 

3 G07588817 
2018-E-RE-2321 
(12/09/18) 

•Presenten annex VI completat correctament 

4 G07676919 
2018-E-RE-2381 
(17/09/18) 

• Presenten annex VI completat correctament 

• Presenten aclariment sobre la subvenció del 

Consell 
• Presenten al·legació sobre inclusió a l’annex VI 

dels premis obtinguts pel Carnaval en entendre 
que aquests premis no són fruit directe de 
l’activitat.  

 
21. Mitjançant Decret d’Alcaldia 2201/2018, de 17/09/18, en substitució de 

Sergio Mayans Gómez, es nomena instructora del procediment la Sra. María 
Domingo García, secretària general de la corporació. 
 

22. En data 26/09/18 torna a reunir-se l’òrgan col·legiat per analitzar els escrits 
de resposta als requeriments formulats i calcular els imports de concessió 
provisional.  

 

23. Pel que fa a les respostes presentades per les entitats requerides, l’òrgan 
col·legiat adopta els següents acords:  

 Dona per vàlids les últimes versions dels annexos VI presentats per les 
entitats requerides.  

 Entén que la subvenció del Consell concedida a l’entitat G07676919 que 
s’ha de tenir en compte per imputar al seu compte justificatiu ha de ser la 
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de 2017, ja que correspon al mateix any natural per al que ha convocat 
ajudes aquest Ajuntament. De tota manera, davant la seva declaració 
n’imputarà un 50% al compte justificatiu presentat a la convocatòria de 
Festes i l’altre 50% s’imputarà al compte justificatiu presentat a la 
convocatòria d’agrupacions folklòriques. 

 En relació amb la no inclusió dins l’annex VI dels premis de carnaval, 
l’òrgan col·legiat accepta l’al·legació de l’entitat, que no són ingressos 
generats per l’activitat en si.   
  

 
24. Un cop feta la valoració tècnica de les sol·licituds, l’òrgan col·legiat emet 

informe sobre la proposta de resolució provisional de concessió de 
subvencions adreçada a les agrupacions folklòriques del municipi de Sant 
Josep de sa Talaia.  

 
25. L’esmentat informe s’ha elevat a l’òrgan instructor, d’acord base 9.1 de la 

convocatòria, perquè formuli la proposta de resolució provisional concedint 
un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la 
proposta, perquè els interessats puguin presentar-hi al·legacions, si és el 
cas. 

 
26. Vist que el tresorer de l’Ajuntament ha fet constar en data 12/07/18 que els 

sol·licitants presentats a la convocatòria estan al corrent de les seves 
obligacions amb l’Ajuntament.  

 
27. Vist que  a l’expedient consta documentació acreditativa que les entitats 

estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  

 
28. Vist que l’interventor de l’Ajuntament ha fet constar en data 01/10/18 que els 

sol·licitants provisionalment beneficiaris de subvenció acrediten el 
compliment en matèria de reintegraments de subvencions amb l’Ajuntament 
de Sant Josep.  

 
29. A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, el qual ha revisat 

la memòria justificativa de les activitats realitzades amb liquidació 
d’ingressos i despeses (annex VI) de cada associació presentada,  aquest 
òrgan instructor va formular proposta de resolució provisional,  la qual va 
notificar a les entitats interessades, d’acord amb la base 5.4 de la 
convocatòria en data 02/10/18. 

 

30. En l’esmentada proposta de resolució provisional de l’instructor es concedia, 
d’acord amb la base 9 de la convocatòria, un termini de 10 dies, comptats a 
partir del dia següent de la publicació de la proposta per presentar-hi 
al·legacions i, si escau, presentar la documentació que acrediti la realitat de 
les dades afirmades en la declaració.  

 

31. També es requeria a les entitats beneficiàries que, d’acord amb la base 12 
de la convocatòria, disposaven de 10 dies, comptats a partir del dia següent 
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de la publicació de la proposta de resolució provisional, per presentar a 
l’Ajuntament l’adequada publicitat que han donat al caràcter públic del 
finançament de cada activitat subvencionada.  

 

 
32. Dins termini, mitjançant els registres d’entrada especificats més avall, les 

associacions provisionalment beneficiàries presentaren documentació 
justificativa d’haver fet constar la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia en les activitats subvencionades per aquesta entitat.  

 
 

ASSOCIACIÓ/ENTITAT REGISTRE D’ENTRADA 
 

ACTIVITATS 
SUBVENCIONADES 

G07472509 
2018-E-RE-2850 

16/10/2018 

Cartells  activitats: 
- Concurs què saps d’Eivissa?  

2016 
- Concurs què saps d’Eivissa? 

2017 
- Festa de sant Isidre 2017 
- Festa pou de Benimussa 

G07430333 

 
2018-E-RE-2671 

07/10/2018 
 
 
 

         2018-E-RE-2687 
08/10/2018 

 
 

Cartells activitats: 
- Festes del Carme 2017 
- Excursió a ses Salines 
- Publicació Xarxes socials, 

errònia, fa referència 
subvenció grups folklòrics 

Publicació xarxes socials esmenant 
error. 

G57751612 

 
2018-E-RE-2755 

10/10/2018 
 

2018-E-RE-2754 
10/10/2018 

 
 

Cartells activitats: 
- Back to School 2017 
 

Cartells activitats: 
- Sant Jordi poble més 

flamenc, Sa Plaça Sona, 
VI Tour Jordier, Taller de 

Flaons. 

G07309438 
2018-E-RE-2832 

15/10/2018 
 

Publicació xarxes socials inclou: 
- Festa Sant Isidre 

- Festa Pou d’en Benet 
 

G07855517 
2018-E-RE-2669 

07/10/2018 

Cartells activitats: 
- Nit de Sant Pere 
- Programa festes Sant 

Agustí 2017 
- Aniversari sa Colla 
- Publicació xarxa social 
- Trobada folklòrica 
- Xacota pagesa 2016 
- Xacota pagesa 2017 

G07460587 
2018-E-RE-14163 

16/10/2018 

Publicació Xarxes socials inclou: 
- Nadal 2016 
- Llunes de primavera  
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- Nits as Tancó 
- Festes de Sant Agustí 
- Nadal 2017 
- Exposició fotografia Vicent 

Trull  
- Taller d’encordar  

Fotografia tauler d’anuncis 

G07676919 
2018-E-RE-2767 

11/10/2018 

Publicació Xarxes socials inclou: 
- Curs de fer bescuit 
- Carnaval 2017 
- Ballada Pou des Carbó 
- Festa pagesa as Pou Roig 
- Curs de fer salsa de Nadal 

G57597619 
2018-E-RE-2848 

16/10/2018 

Publicació xarxes socials inclou: 
- Sobrassada Rock 2016 
- Festa Flower infantil 
- Correbars 
- Sobrassada Rock 2017 

Cartell VIII Sobrassada Rock 
Cartell Mini Flower 2017 
Sobrassada Rock 

G57506925 
2018-E-RE-2710 

09/10/2018 

Publicació pàgina web: 
- Organització i participació 

rua de reis 2017 
- Festa Rafal Trobat dintre 

programa festes de Sant 
Jordi 2017 

G07531098 
2018-E-RE-14248 

17/10/2018 

Publicació tauler d’anuncis: 
- Festes de Nadal 2016 i Reis 

2017 
- Festes patronals Sant Josep 

2017 
- Festa Sant Isidre 
- Festes de Nadal 2017 

G07315021 
2018-E-RE-14127 

15/10/2018 

Escrit publicació tauler d’anuncis: 
- Festes de Nadal i Reis 
- Certamen Saetas 
- Homenatge als majors 
- Festes de barri 2017 

Programa festes de barri 2017 

 
 

33. En data 23/10/18 es torna a reunir l’òrgan col·legiat, el qual, després 
de revisar la documentació presentada per les associacions, fa 
constar que s’ha donat una adequada difusió a la subvenció 
concedida i que cap de les associacions presentades a la 
convocatòria ha presentat cap al·legació o esmena a la proposta de 
concessió provisional, per la qual cosa s’entén que la proposta de 
concessió provisional es considerarà definitiva.  
 

34. A la vista  de l’expedient i dels informes de l’òrgan col·legiat, el qual 
ha revisat la memòria justificativa de les activitats realitzades amb 
liquidació d’ingressos i despeses (annex VI) de cada associació 
provisionalment beneficiària així com la difusió de la subvenció 
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concedida, aquest òrgan instructor formula la següent PROPOSTA 
DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA:  

 
1. Concedir definitivament les següents subvencions a les següents entitats:  

 
 

CIF PERCENTATGE PUNTUACIÓ 
QUANTITAT 

PROVISIONALMENT  
CONCEDIDA 

G07472509 60% 105 1.330,50 € 

G07430333 60% 90 2.998,93 € 

G57751612 60% 90 6.474,57 € 

G07309438 60% 80 807,94 € 

G07588817 70% 150 2.076,34 € 

G07460587 75% 215 6.780,14 € 

G07676919 70% 110 975,09 € 

G57597619 60% 90 3.012,48 € 

G57506925 60% 75 2.031,98 € 

G07531098 60% 95 4.161,67 € 

G07315021 70% 195 4.983,36 € 

 
 

2. Denegar definitivament la concessió de subvenció a les següents entitats 
pel fet de no haver arribat a la puntuació mínima requerida de 75 punts:  
 

 

CIF ASSOCIACIÓ 

G57400038 30 

G57572133 30 

 
 
 

3. Informar a les entitats beneficiàries que, d’acord amb la base 9.2 de la 
convocatòria,  abans que aquest òrgan instructor elevi la proposta de 
resolució definitiva a l’òrgan competent per resoldre, la farà pública 

d’acord amb la base 5.4, perquè un cop publicada, els beneficiaris 
comuniquin a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia si accepten 
la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de 
vuit dies hàbils des de la proposta de resolució definitiva el 
beneficiari no fa constar el contrari, s’entendrà que accepta la 
subvenció que se li ha adjudicat 

 
              
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE 
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