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Serveis Socials

REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR A L’ENTITAT G07911456 
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 G07911456:

1.- 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 6 
persones.   D’aquestes,  2,  amb  les  dades  facilitades,  no  s’ha  pogut 
comprovar  que estiguin  empadronades al  municipi.  Aquestes  persones 
responen a les inicials següents: JPC, CBR. Si hi ha alguna errada en la 
informació  facilitada  o  es  disposa  per  part  de  l’entitat  d’alguna  dada 
diferent, cal comunicar-ho. 

2.- En data 17 d’agost de 2018 i registre d’entrada número 2018-E-RC-
11145 es presenta, entre altra documentació a efectes de justificació, una 
liquidació  d’ingressos  i  despeses  i  una  relació  de  justificants  imputats 
acompanyada dels corresponents justificants. En data 17 de setembre i 
registre  d’entrada 2018-E-RC-12788 es  presenta  nova documentació  a 
efectes de justificació on figura una nova liquidació d’ingressos i despeses 
i una nova relació de justificants imputats. Cal fer aclariment al respecte 
dient quina documentació és la correcta. 

3.- Falta adjuntar els impresos MODEL 111 de retencions i ingressos a 
compte de l’IRPF amb els corresponents justificants de pagament. 

4.-  Falta  justificant  pagament  nòmina  mes  de  febrer  de  la  psicòloga 
Z.F.Z.G. i de març de l’auxiliar M.A.R.E. 

5.- Aclarir import Seguretat Social de febrer de l’auxiliar M.A.R.E.         

6.-  S’adjunten justificants de despeses que no consten a la  relació  de 
justificants  imputats:  Nòmina  febrer  i  novembre  de  l’auxiliar  S.I.G.P  i 
d’agost de l’educadora M.N.B.I. 

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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