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REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR A L’ENTITAT G07588817 
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: 29 d’agost de 2018 va elevar a 
aquest òrgan instructor la petició dels següents aclariments a l’entitat 
G07588817 a l’efecte de poder concloure la proposta de concessió 
provisional de subvencions:  
  

1. L’annex VI no està completat correctament en la part relació 
d’ingressos vinculats a aquesta activitat. El que es volia saber era 
si les activitats per a les quals se sol·licita subvenció han generat 
ingressos. S’ha de demanar a l’associació si les següents activitats 
objecte de subvenció han generat algun tipus d’ingrés: Nit de reis; 
Xacota pagesa 2016, Taller de ninot Sant Pere i nit de Sant Pere; 
36 anys de sa Colla des Vedrà; Dia de Sant Agustí; Festa pagesa 
al pou des Rafals; Trobada folklòrica i d’artesans; Dinar amb 
col·laboradors de festes i Xacota pagesa 2016. 
 

S’ha d’especificar, en cas d’haver-n’hi, el total d’ingressos generat 
per cada activitat.  

Si no hi ha hagut ingressos, s’ha de fer constar també.  

 
 
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 o 

documentació.. 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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