
c. de Consultori, 5 · 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

tel. 971 800 965 · fax 971 801 682 · serveissocials@santjosepdesatalaia.cat  · www.santjosepdesatalaia.cat

Serveis Socials

REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR A L’ENTITAT G57934887 
PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA 
D’ACCIÓ SOCIAL PER ASSOCIACIONS I/O ENTITATS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE CORRESPONENT A L’ANY 2017 

A l’efecte de poder concloure la fase de justificació l’Òrgan Col·legiat ha 
elevat a aquest òrgan instructor la petició de demanar més documentació 
i/o fer els següents aclariments a l’entitat G57934887:

1.- Falta memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts. 

2.- Justificació. Imprès 1: En relació a les persones usuàries del projecte 
del municipi  de Sant Josep de sa Talaia es senyala que s’han atès 40 
persones.   D’aquestes,  14,  amb  les  dades  facilitades,  no  s’ha  pogut 
comprovar  que estiguin  empadronades al  municipi.  Aquestes  persones 
responen a les inicials següents: AB, CMK, COM, DC, EMK, FA, FB, JGL, 
JGT,  JIBN,  MASN,  MR,  OOB,  RMA.  Si  hi  ha  alguna  errada  en  la 
informació  facilitada  o  es  disposa  per  part  de  l’entitat  d’alguna  dada 
diferent, cal comunicar-ho. 

3.- En relació a les nòmines aportades falten els resums de nòmines, els 
rebuts de liquidació de cotitzacions TC1, TC2 i el model 111 de retencions 
i  ingressos  a  compte  de  l’IRPF  amb  els  corresponents  justificants  de 
pagament de les nòmines, cotitzacions Seguretat Social i retencions IRPF. 

4.-  En  relació  a  les  factures  pagades  en  efectiu  caldria  justificar  el 
pagament tal i com s’estableix a la base 15a 2.f. 

5.-  Falta  liquidació  final  d’ingressos  i  despeses  de  les  actuacions 
subvencionades signada i segellada pel representat de l’entitat. 

6.- Falta documentació acreditativa d’haver donat adequada publicitat de 
la subvenció rebuda per part de l’Ajuntament. 

L’entitat interessada disposa 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/o  esmenar  defectes  en  la 
documentació aportada. 

(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE)
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