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INFORME NÚM. 1  

INFORME DE L'ÓRGAN INSTRUCTOR SOBRE LLISTA DE SOL•LICITUDS QUE 

HAN D'ESMENAR DEFECTES 

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinária celebrada el dia 29 de desembre de 

2017, aprová, entre d'altres, la convocatória de subvencions en matéria d'acció 

social per associacions i/o entitats sense ánim de lucre corresponent a l'any 2017. 

2. L'esmentada convocatória va sortir publicada al BOIB núm. 16, de 3 de febrer de 

2018 i l'extracte de l'esmentada convocatória en el BOIB núm. 19, de 10 de febrer 

de 2018 (BDNS identif.: 385420). 

3. El termini de presentació de sol.licituds, d'acord amb la base 5a de la convocatória, 

va ser de 15 dies hábils, comptats a partir de l'endemá de la publicació de l'extracte 

de la present convocatória en el BOIB, és a dir, des del dia 12 de febrer fins al 

dia 5 de marta de 2018, ambdós inclosos. 

4. Vist que la base 11 de l'esmentada convocatória especifica que l'órgan instructor 

del procediment será un/a técnic/a del Departament de Benestar Social de 

l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, que tindrá atribuides les funcions 

establertes a l'article 24 de la Llei general de subvencions i l'article 12 de 

l'Ordenan9a general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix 

l'Ajuntament de Sant Josep, mitjanant Decret d'Alcaldia 506/2018 es nomena 

instructora del procediment, la Sra. Margarita Serra Roig, técnica del Departament 

de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. 

5. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol•licituds i revisades aquestes per 

rórgan instructor, d'acord amb la base 5a de la convocatória, es requereix als 

següents sol-licitants l'esmena de defectes de les seves sol-licituds: 

Núm. CIF Defectes 

sol. licitud 

de la 

1 G07071392 5 

2 G07849730 3 - 15 

3 G07980923 7 
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4 G57242083 3 - 15 

5 G07937097 2 -3 

6 G07728751 9 

7 G57934887 3 - 4 - 6 -14 -15 

8 G28197564 9 -14 -15 

Explicació de les referéncies numériques relatives a defectes de la sol licitud:  

1. Falta full de sol•licitud mitjan9ant model normalitzat (imprés 1). 
2. Falta certificat del secretari/ária que acrediti que la persona sol- licitant és el/la 

representant legal de l'entitat (imprés 2). 
3. Falta cópia compulsada del document nacional d'identitat del/de la representant legal. 
4. Falta cópia compulsada de la targeta d'identificació fiscal (CIF) de l'entitat. 
5. Falta cópia compulsada del document acreditatiu de la inscripció de l'entitat o 

l'associació al registre corresponent. 
6. Falta cópia compulsada del document acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el 

Registre de Serveis Socials previst a la Llei 4/2009, d'II de juny, de serveis socials de 
les Illes Balears. 

7. Falta cópia compulsada deis estatuts inscrits al Registre d'Associacions de les Illes 
Balears, en els quals haurá de constar explícitament la inexisténcia d'ánim de lucre així 
com l'ámbit territorial de l'entitat o l'associació. 

8. Falta fitxa presentació projecte (imprés 3). 
9. Falta memória descriptiva de les activitats i/o projecte per als quals es sol•licita 

subvenció i que es realitzaran dins el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017, amb pressupost estimatiu d'ingressos i despeses. 

10. Falta declaració del representant legal de l'associació que l'entitat que representa 
disposa de l'estructura i mitjans necessaris per dur a terme el projecte i/o activitats per 
a les quals sol•licita subvenció; que no está inhabilitada per contractar amb les 
administracions públiques o per obtenir la subvenció; d'estar facultat el sol•licitant per 
actuar en nom de l'entitat i de no concórrer en aquesta entitat cap de les causes 
contemplades als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions; trobar-se al corrent de les obligacions tributáries, amb la Seguretat Social 
i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep, així com en matéria de reintegrament de 
subvencions amb l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. (imprés 4). 

11. Falta declaració de les subvencions sol- licitades/obtingudes per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar a l'entitat local les que s'obtinguin en el futur (imprés 5). 

12. Falta autorització per obtenir informació sobre el compliment de les obligacions 
tributáries i amb la Seguretat Social (imprés 6). No obstant aixó, la persona sol licitant 
podrá denegar expressament el consentiment. En aquest cas, l'entitat haurá d'aportar 
els certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributáries i amb la 
Seguretat Social durant l'exposició de la proposta de resolució provisional. 

13. Falta sol-licitud de transferéncia bancária per al pagament de l'import de la subvenció, 
en cas que no s'hagi aportat amb anterioritat (imprés 7). 

14. Falta certificat del nombre total de persones ateses i del nombre total de persones 
ateses del terme municipal de Sant Josep a l'any 2016 i previsió per al 2017 (imprés 
8). 

15. Falta declaració responsable sobre la situació relativa a l'IVA del sol licitant. (imprés 9). 
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L'órgan instructor 

Margarita Serra R 

Técnica del Departament de Be 
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D'acord amb la base 5a de la convocatória, les persones interessades disposen de 10 

dies, comptats a partir del dia seqüent de la publicació de l'informe de l'óman instructor 

sobre la (lista de sol•licituds que han d'esmenar defectes, per fer les esmenes que 

corresponquin.  Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les esmenes o haver-hi 

adjuntat la documentació requerida, es considerará que desisteixen de la seva sol licitud, amb 

la resaludó prévia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'01 

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Sant Josep de sa Talaia, 20 d'abril de 2018 
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