
 

    PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

EXP. 1939/2018- SUBV. VESINS 
 

MARÍA DOMINGO GARCÍA, SECRETÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP 
DE SA TALAIA, ILLES BALEARS 

CERTIFIC: que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió ordinària feta 
el dia 18 d’octubre de 2018 va adoptar, entre altres, el següent acord, 

........................................................................................................................................... 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LES 
ASSOCIACIONS DE VESINS DEL MUNICIPI PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS  
 

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària feta el dia 28 de desembre 
de 2017, aprovà, entre d’altres, la Convocatòria de subvencions adreçada a 
les associacions de vesins del municipi per a la realització d’activitats. 
 

2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 159, de 28 de 
desembre de 2017 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB núm. 
2, de 4 de gener de 2018 (BDNS identif.: 379094).   

 
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 5 de gener de 2018 fins al dia 25 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 625/2018 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 

1 683/18 G07460587 1, 2, 3 

2 215/18 G07309438 3 

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



1. 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) 

2. 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)  

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

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 G07460587 
2018-E-RC-9038 
(20/06/18) 

Aporta DNI representant en vigor; memoria 
descriptiva activitats i certificat acreditació 
representant. 

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

Aporta DNI representant en vigor 

  
 

8. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018-1440, 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 01 d’agost de 2018 per analitzar i valorar les sol·licituds 
d’acord amb els requisits establerts a la base 4. 
  

11. Un cop estudiades les sol·licituds presentades, l’òrgan col·legiat, a través 
de l’òrgan instructor, va adreçar a les entitats interessades un 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.  

 
12. Els esmentats requeriments es notifiquen en data 03/08/18 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 G07531098 
2018-E-RC-10995 
13/08/2018 

Presenta acreditació pagament en efectiu 
factura  segons base 13.4f) 

2 G07309438 
2018-E-RC-10959 
10/08/2018 

Presenta acreditació pagament en efectiu 
factura  segons base 13.4f) 

3 G57506925 
2018-E-RE-1894 i 
1895 
13/08/18 

Presenta acreditació pagament en efectiu 
factura  segons base 13.4f) i ampliació 
memòria 

 
14. En data 29/08/18 torna a reunir-se l’òrgan col·legiat per analitzar els escrits 

de resposta als requeriments formulats, puntuar l’associació que, a falta 
d’aclariment de la memòria d’activitats, no s’havia pogut puntuar en la 
primera reunió de l’òrgan col·legiat i  revisar els imports de concessió 
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.  

 
15. 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. Queden incloses així també les dues 
factures presentades per l’entitat G07460587 per a les quals es requeria 
completar el l’acreditació en el mateix sentit i que no han presentat cap 
registre d’entrada al respecte.  

 
16. 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 associacions de vesins.  

 
17. L’esmentat informe es va elevar a l’òrgan instructor, d’acord base 7.2 de la 

convocatòria, perquè formulàs 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 poguessin presentar-hi 
al·legacions, si és el cas. 

 
18. Vist que el tresorer de l’Ajuntament havia fet constar en data 30/07/18 que 

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

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

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

 
20. Vist que l’interventor de l’Ajuntament havia fet constar en data 31/08/18 que 

els sol·licitants presentats a la convocatòria acrediten el compliment en 
matèria de reintegraments de subvencions amb l’Ajuntament de Sant 
Josep.  

 
21. A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, el qual havia 

revisat la memòria justificativa de les activitats realitzades amb liquidació 
d’ingressos i despeses (annex VI) de cada associació presentada,  l’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 03/09/18. 



 

22. En l’esmentada proposta de resolució provisional de l’instructor es 
concedia, d’acord amb la base 8 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.  

 

23. També es requeria les quatre entitats que, d’acord amb la base 12 de la 
convocatòria, disposaven de 10 dies, comptats a partir del dia següent 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. 

 

24. Dins termini, mitjançant els registres d’entrada especificats més avall, les 
quatre associacions 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 institució.  

 

ENTITAT/ ASSOCIACIÓ REG. ENTRADA 

G07531098 
2018-E-RC-12649 (13/09/2018) 
2018-E-RC-12822 (17/09/2018) 

G07460587 
2018-E-RC-12706 (14/09/2018) 
2018-E-RC-12776 (17/09/2018) 

 

G07309438 
2018-E-RC-12595 (12/09/2018) 
2018-E-RC-12717 (14/09/2018) 

G57506925 2018-E-RE-2356  (14/09/2018) 

 
 

25. Mitjançant Decret d’Alcaldia 1939/2018, 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. 
 

26. En data 18/09/18 es torna a reunir l’òrgan col·legiat, el qual,  després de 
revisar la documentació presentada per les associacions, fa constar que 
entén que s’ha donat una adequada difusió a la subvenció concedida i que 
cap de les quatre associacions 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. 

 

27. 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 presentada així com 
la difusió de la subvenció concedida per part de les entitats beneficiàries,  
aquest òrgan instructor va formular proposta de resolució definitiva. 

 



28. D’acord amb la base 9.2 de la convocatòria, l’òrgan instructor abans 
d’elevar la proposta de resolució definitiva a l’òrgan competent per resoldre, 
la va fer pública d’acord amb la base 5.4, perquè un cop publicada, els 
beneficiaris comunicassin a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia si 
acceptaven la subvenció o hi renunciaven. En qualsevol cas, si en el termini 
de vuit dies hàbils des de la proposta de resolució definitiva el beneficiari no 
feia constar el contrari, s’entendria que acceptava la subvenció que se li 
havia adjudicat. 

 
29. La proposta de resolució definitiva es va publicar en data 20/09/18 i dins 

termini s’han rebut els següents escrits d’acceptació de subvenció:  
 

ENTITAT/ ASSOCIACIÓ REG. ENTRADA 

G07531098 2018-E-RC-1317 (24/09/18) 

G57506925 2018-E-RE-2479 (24/09/18) 

 

 
30. Les altres dues associacions subvencionades (G07460587 i G07309438) 

no han presentat cap escrit, per la qual cosa, d’acord amb la base 9.2 de la 
convocatòria s’entén que accepten la subvenció.  
 

31. Exposat això, i vist l’informe de fiscalització favorable d’Intervenció, la Junta 
de Govern Local, per unanimitat dels assistents, ACORDA:  

 

1. Concedir definitivament les següents subvencions a les associacions de 
vesins del municipi:  

                 

CIF entitat Puntuació 
% 
subvencionable 

Quantitat 
concedida 
definitivament 

G07531098 105 60% 3.332,99 € 

G07460587 120 60% 2.614,54 € 

G07309438 120 60% 2.953,10 € 

G57506925 110 60% 3.344,17 € 

  TOTAL: 12.244,8 € 

                  
2. Donar-ne compte als interessats, d’acord amb la base 5.4 de la 

convocatòria, a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la pàgina 
web de l’Ajuntament (www.santjosep.org). També es publicarà al tauler 
d’anuncis de la seu digital.  

3. Donar-ne compte a la base de dades nacional de subvencions d’acord 
amb el que disposa l’arti. 20 de la LGS i l’art. 36 del RGS. 

4. Donar-ne compte als Serveis d’Intervenció-Tresoreria de l’entitat.  
5. D’acord amb l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions 

d’aquest Ajuntament, les subvencions d’import superior a 3.000,00 € 
s’hauran de publicar al BOIB.  



6. Informar als sol·licitants que contra la resolució que recaigui en aquest 
procediment, la qual posarà fi a la via administrativa, es podran 
interposar, alternativament, els recursos següents: 
 

- El recurs de reposició, potestatiu, davant l’òrgan que dictarà la resolució, en el termini 
d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació d’aquesta resolució. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, es podrà interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent de la notificació de la desestimació del recurs de reposició. Contra la 
desestimació per silenci del recurs de reposició, es podrà interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta. 

- O, directament, el recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del  dia següent de la 
notificació de l’acord. 

 

I perquè així consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vistiplau del Sr. Alcalde. 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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