L’Òrgan Col·legiat en la reunió feta el dia 16 de juliol de 2019 va elevar a
aquest òrgan instructor la petició dels següents aclariments a l’entitat
G07315021 a l’efecte de poder concloure la proposta de concessió
provisional de subvencions:
•
En la memòria descriptiva s’ha de concretar per quines activitats
especifiques de totes les que realitzen durant l’any sol·liciten subvenció i
s’ha d’especificar clarament a quina festa va vinculada cada activitat.
• Per poder fer el càlcul de la subvenció provisional que correspondria,
falta rectificar l’annex VI i vincular les activitats per a les quals se sol·licita
subvenció directament amb les festes objecte de la convocatòria. Per altra
banda, s’haurà d’acompanyar l’annex VI rectificat de la documentació que
s’especifica en el punt 13.3 i 13.4 de les bases (factures i documentació
acreditativa del pagament).
• Si un cop rectificat l’annex VI es comprova que la quantiat
subvencionable es diferent de la sol·licitada a l’annex I, haurà de tornar-se
a presentar l’annex I modificat.

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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