
INFORME NÚM. 2

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS EN 
MATÈRIA  D’ACCIÓ  SOCIAL  PER  ASSOCIACIONS  I/O  ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE,  DEL MUNICIPI  DE SANT JOSEP DE SA 
TALAIA, CORRESPONENT A L’ANY 2017. 

En  el  BOIB  núm.  16,  de  3  de  febrer  de  2018,  va  sortir  publicada  la 
convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions 
i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017. L’extracte de 
l’esmentada convocatòria va sortir publicat en el BOIB 19, de 10 de febrer 
de 2018 (BDNS identif.: 385420).

El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 5a 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  12  de  febrer  fins  al  dia  5  de  març  de  2018,  ambdós 
inclosos. 

Vist que la base 11 de l’esmentada convocatòria especifica que l’òrgan 
instructor del procediment serà un/a tècnic/a del Departament de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, que tindrà 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 506/2018 es nomena instructora del procediment, la Sra. 
Margarita Serra Roig,  tècnica del  Departament  de Benestar Social  de 
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. 

D’acord amb la base 5a de la convocatòria l’òrgan instructor va publicar 
en data 24/04/2018 la llista de sol·licituds que havien d’esmenar defectes, 
tot concedint 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.

El termini per aportar o esmenar documentació va acabar el 9/05/2018 i 
dins aquest  termini  es reberen els  següents registres d’entrada de les 
sol·licituds que havien d’esmenar defectes: 

Núm

.

CIF Defectes 

de  la 

sol·licitud

REGISTRE ENTRADA

1 G07071392 5 2018-E-RC-6078 (4/05/18)
2 G07849730 3 - 15 2018-E-RC-6250 (8/05/18)
3 G07980923 7 2018-E-RC-5587 (26/04/18)
4 G57242083 3 - 15 2018-E-RC-6094 (4/05/18)
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2018-E-RC-6239 (8/05/18)
5 G07937097 2 -3 2018-E-RC-5817 (2/05/18)
6 G07728751 9 2018-E-RC-6338 (9/05/18)
7 G57934887 3-4-6-14-

15

2018-E-RC-6196 (7/05/18)

2018-E-RC-6420 (9/05/18)
8 G28197564 9 -14 -15 2018-E-RC-6327 (9/05/18)

 

A més a més, tal i com es preveu a la base 6a de la convocatòria, per tal  
de  poder  avaluar  correctament  la  sol·licitud,  es  procedeix  a  demanar 
aclariments en relació a la documentació aportada a dos entitats, que són 
presentats mitjançant els següents registres d’entrada:
 

Núm

.

CIF REGISTRE ENTRADA

6 G07728751 2018-E-RE-945 (8/06/18)
7 G57934887 2018-E-RE-848 (4/06/18)

2018-E-RE-958 (11/06/18)

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 616/2018, de 3 d’abril de 2018, es varen 
nomenar els membres que componen l’òrgan col·legiat. 

D’acord amb la base 10a de la convocatòria l’òrgan col·legiat té atribuïdes 
les següents funcions: 

- Analitzar  i  valorar  les  sol·licituds  d’acord  amb  el  barem  establert  en 
aquesta convocatòria.

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

D’acord amb la convocatòria, l’òrgan col·legiat es reuneix per analitzar i 
valorar les sol·licituds d’acord amb els requisits i els criteris de valoració 
establerts a les bases de la convocatòria, formular l’informe d’avaluació i 
elevar-lo a l’òrgan instructor. 

Un  cop  feta  la  valoració  tècnica  de  les  sol·licituds,  la  documentació 
aportada als requeriments i a les peticions d’aclariment,  l’òrgan col·legiat 
emet informe sobre la proposta de resolució provisional de concessió de 
subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense 
ànim de lucre corresponent a l’any 2017.
Segons  es  desprèn  de  l’informe  de  l’òrgan  col·legiat,  un  cop  feta  la 
valoració  tècnica  de  les  sol·licituds,  valorant  que  totes  les  sol·licituds 
queden admeses,  l’òrgan col·legiat  procedeix a puntuar les sol·licituds 
segons els criteris de valoració de la base 8a de la convocatòria.  Una 
vegada puntuades les sol·licituds, es procedeix al repartiment de l’import 
global de la convocatòria, 50.000,00 €, proporcionalment a la puntuació 
obtinguda per cada entitat,  segons el procediment establert a la base 7a 
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de  la  convocatòria.  En  una  primera  proposta  de  repartiment,  quatre 
sol·licituds superen la quantitat sol·licitada. Davant aquesta situació, per 
aquestes entitats la quantia que es proposa concedir serà tota la quantia 
sol·licitada  i  el  sobrant,  38.512,15  €,  es  procedeix  a  repartir  entre  les 
restants sol·licituds seguint el mateix procediment.

L’esmentat informe s’ha elevat a l’òrgan instructor, d’acord amb les bases 
10a i  11a  de  la  convocatòria,  perquè formuli  la  proposta  de  resolució 
provisional concedint un termini de 10 dies perquè els interessats puguin 
presentar-hi al·legacions, si és el cas. 

A la vista de l’informe de l’òrgan col·legiat, aquest òrgan instructor formula 
la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL:

NIF QUANTITAT 
SOL·LICITADA

PUNTUACI
Ó TOTAL

QUANTITAT 
CONCEDIDA

G57491300 5.486,00 € 48,25 5.486,00 (*)

G57548745 1.501,85 € 21,43 1.501,85 (*)

G07071392 10.000,00 € 22,78 2.993,74

G07911456
5.000,00 € 27,85 3.659,73

G07849730 10.000,00 € 30,27 3.977,91

G57890097 2.000,00 € 28,03 2.000,00 (*)

G07980923 10.000,00 € 31,76 4.173,71

G57158271
5.000,00 € 28,84 3.789,19

G57242083 2.500, 00€ 23,09 2.500,00 (*)

G07255953 4.000,00 € 21,60 2.838,51

G07937097 10.000,00 € 35,38 4.649,05

G07728751
8.000,00 € 29,71 3.903,19

G57934887 10.000,00 € 43,94 5.772,99

G28197564 6.000,00 € 20,96 2.754,13

(*)  Segons  es  desprèn  de  l’informe de  l’òrgan  col·legiat  en  un  primer 
repartiment  de  l’import  total  de  la  convocatòria  segons  la  puntuació 
obtinguda, la subvenció resultant d’aquestes quatre sol·licituds supera la 
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quantitat  sol·licitada.  Per  tant  per  aquestes  entitats  la  quantia  que  es 
proposa concedir serà tota la quantia sol·licitada i el sobrant s’ha procedit 
a  repartir  proporcionalment  entre  les  altres  sol·licituds,  segons  la 
puntuació obtinguda.  

D’acord amb la base 11a de la convocatòria, es concedeix un termini de 
10 dies per formular al·legacions. Dins aquest termini, es comprovarà que 
les  associacions  beneficiàries  estan  al  corrent  de  les  obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Sant Josep de 
sa Talaia. Finalitzat aquest termini i examinades les al·legacions que, si 
fos el cas, haguessin presentat els interessats, l’òrgan instructor formularà 
la  proposta de resolució  definitiva  que dirigirà  a l’òrgan competent  per 
resoldre. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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