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REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR A L’ENTITAT G07460587 
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 G07460587 a 
l’efecte de poder concloure la proposta de concessió provisional de subvencions:  
  

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

 
 

31/08/2017 
Pat Egan 
Sound Ltd 

Dublin 
Legends 

Actuació 
musical 06/09/2017 

Trànsferència 
bancaria 4.780,00 € 

 

En aquest cas el pagament de la factura per la quantitat de 4.780,00 € està 
acreditada correctament, però a la memoria justificativa fan constar la quantitat 
de 5.780,00 € com a despesa total d’aquesta activitat. Quedarien 1.000,00 € 
pendents de justificar mitjançant factura.  

 

2. L’associació ha declarat a l’annex III haver demanat subvencions pel 
mateix concepte a l’entitat Consell Insular d’Eivissa per la quantitat de 
2.280,00 €. 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 haver fet els aclariments pertinents, 

es desestimarà la documentació considerada defectuosa o no prou clara 

per ser tinguda en compte  
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