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REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR A L’ENTITAT G07855517 
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 G07855517 a l’efecte de poder 
concloure la proposta de concessió provisional de subvencions:  
  

 
 

1. L’associació en qüestió presenta aquesta relació de factures com a despeses de 
producció i logística que semblen ser productes comprats per a la seva posterior 
venda. Es sol·licita un aclariment sobre aquestes factures i sobretot l’ús final dels 
productes adquirits així com la relació d’ingressos vinculat a aquesta activitat:  
 
 

 
 

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

 

3. L’associació ha declarat a l’annex III haver demanat subvencions pel mateix 
concepte a l’entitat Consell Insular per la quantitat de 1.650,00 €. 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 

17FVR24404 
Gaseosas La Ibicenca 
S.A. Begudes 

Festa Pou des 
Rafals  432,75 €  

17FVN00770 
Gaseosas La Ibicenca 
S.A. Devolució begudes 

Festa Pou des 
Rafals -124,78 €  

A/1197 Antonio Ribas Ribas Menjar 
Festa Pou des 
Rafals  213,21 €  

AFV7/ 601 Forn Can Bufí S.L. Menjar 
Festa Pou des 
Rafals  984,54 €  

2531455451 European Partners Begudes 
Festa Pou des 
Rafals  156,23 €  

         1.661,95 €  

17000093 Carvi Menaje 
Regal 

Concurs 
Nit Sant 

Pere 
26/06/2017 

Falta fer l’ 
acreditació del 

pagament en efectiu 
d’acord base 13.4f) 

 49,10 €  
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haver fet els aclariments pertinents, es desestimarà la documentació 

considerada defectuosa o no prou clara per ser tinguda en compte  
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