
INFORME NÚM. 1, DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR 

EXP. 211/2018

INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PROVISIONAL

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 2018, 
aprovà entre d’altres, la Convocatòria de concessió d’ajudes a clubs i associacions 
esportives sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 98 de 9 d’agost de 2018 i  
l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB núm. 101 de 16 d’agost de 2018 
(BDNS identif. 411936).

3. El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 6 de la convocatòria,  
va ser de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la  convocatòria en el  BOIB; és a dir,  des del  dia 17 d’agost  fins al  dia  6  de  
setembre de 2018, ambdós inclosos.

4. Vist que la base 13 de l’esmentada convocatòria especifica que l’òrgan instructor del 
procediment  serà  el  tècnic  d’esports  de  l’Ajuntament,  que  tindrà  atribuïdes  les 
funcions establertes a l’article 24 de la Llei general de subvencions i l’article 12 de 
l’Ordenança general  de  les bases  reguladores  de les  subvencions que concedeix 
l’Ajuntament  de  Sant  Josep,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia  2018-2634  es  nomena 
instructor del procediment el Sr. Gonzalo Sainz-Pardo Casado, tècnic d’esports de 
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

5. Mitjançant Decret núm. 2018-2621, de 31 d’octubre de 2018, es varen nomenar el  
membres que componen l’òrgan col·legiat.

6. D’acord  amb  la  base  12  de  la  convocatòria,  l’òrgan  col·legiat  té  atribuïdes  les 
següents funcions:

a. Examinar  les  sol·licituds  i  la  documentació  presentada  i  comprovar  les 
dades en virtut de les quals s’haurà d’adoptar la resolució.

b. Analitzar i valorar les sol·licituds d’acord amb el barem establert a la base 6  
de la convocatòria.

c. Requerir als sol·licitants la correcció o millora de les seues sol·licituds.
d. Formular informe d’avaluació i elevar-lo a l’òrgan instructor.
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7. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i feta la valoració tècnica  
de les sol·licituds,  l’òrgan col·legiat  emet informe sobre la  proposta de resolució 
provisional de concessió  d’ajudes a clubs i associacions esportives sense ànim de 
lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

8. L’esmentat  informe  s’ha  elevat  a  l’òrgan  instructor,  d’acord  base  12  de  la 
convocatòria,  perquè  formuli  la  proposta  de  resolució  provisional  concedint  un 
termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta,  
perquè els interessats puguin presentar-hi al·legacions, si és el cas. 

9. Vist  que  el  tresorer  de  l’Ajuntament  ha  fet  constar  en  data  12/12/18  que  els 
sol·licitants presentats a la convocatòria estan al corrent de les seves obligacions 
amb l’Ajuntament. 

10. Vist que a l’expedient consta documentació acreditativa que les entitats estan al  
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

11. Vist  que  l’interventor  de  l’Ajuntament  ha  fet  constar  en  data  11/12/18  que  els  
sol·licitants provisionalment beneficiaris de subvenció acrediten el compliment en 
matèria de reintegraments de subvencions amb l’Ajuntament de Sant Josep.

12. A la  vista de l’expedient i  de l’informe de l’òrgan col·legiat,  el qual ha revisat  la  
memòria  justificativa  de  les  activitats  realitzades  amb  liquidació  d’ingressos  i 
despeses (annex VI) de cada associació presentada, aquest òrgan instructor formula 
la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL:

1. Concedir provisionalment les següents subvencions a les següents entitats:

NIF
QUANTITAT

QUE CORRESPON
1 G-57415424 2.615,02 €
2 V-07189467 10.500,00 €
3 G-57735425 3.800,00 €
4 B-57890881 8.814,40 €
5 G-07131188 3.656,06 €
6 G-07766363 4.253,91 €
7 G-07814387 9.807,40 €
8 G-07576838 1.039,70 €
9 G-57062663 1.957,77 €

10 G-57434813 3.272,82 €
11 G-07907157 2.912,58 €
12 G-57485765 2.302,89 €
13 G-07440431 7.588,05 €
14 G-57444044 2.547,41 €
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15 G-57780884 7.741,34 €
16 G-07545874 7.626,37 €
17 G-07203375 6.691,28 €
18 G-07637366 2.161,44 €
19 G-57617540 1.368,35 €
20 G-57966392 605,51 €

2. Concedir,  d’acord amb la base 13 de la  convocatòria,  un termini  de  10 dies 
naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta per  
presentar-hi al·legacions i, si escau, presentar la documentació que acrediti la 
realitat de les dades afirmades en la declaració. Transcorregut aquest termini, si  
no hi ha al·legacions, la proposta s’entendrà elevada a definitiva. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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