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
G07676919 a l’efecte de poder concloure la proposta de concessió
provisional de subvencions:
• L’activitat Primera festa pagesa al pou de can Burgos no es valora perquè els
ingressos superen el cost de l’activitat, d’acord amb la declaració feta a l’annex
VI.
• El resguard de pagament de la targeta no especifica qui fa el pagament de les
següents factures:
Núm. factura
98003403004339
367544
980034031014028
A-V2018-03081786
A-V2018-03081783

980034031041880

980034031064052

24184
FS370349

Proveïdor
MIQUEL
ALIMENTACIÓ
GROUP SAU
TIENDAS LA
SIRENA S.L.
MIQUEL
ALIMENTACIÓ
GROUP SAU
MERCADONA
S.A.
MERCADONA
S.A.
GENERAL
MARKETS
FOOD IBERICA
SAU
GENERAL
MARKETS
FOOD IBERICA
SAU
FRUTOS SECOS
IBIZA S.L.
HIPER
MANACOR S.A.

Total
40,01 €
30,00 €
37,84 €
3,80 €
41,72
429,31
€

20,58 €

58,67 €
32,00 €
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REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR A L’ENTITAT G07676919
PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
ASSOCIACIONS DE VESINS, COMISSIONS DE FESTES, GRUPS
FOLKLÒRICS I ASSOCIACIONS CULTURALS, SENSE ÀNIM DE
LUCRE, DEL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PER A LA
REALITZACIÓ DE FESTES, ANY 2018

Cal que l’entitat presenti extracte del compte en què figuri el càrrec de pagament
amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar
de l’entitat bancària en què, com a mínim, consti el titular i el núm. de compte
corrent en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el
concepte pel qual es fa la transferència i l’import i la data de l’operació.
• Atès que l’entitat ha rebut del Consell d’Eivissa ajudes per la quantitat de
2.000,00 € en relació amb la concessió d’ajudes a les associacions folklòriques
sense ànim de lucre per al foment de les seves activitats a l’illa d’Eivissa, any
2018, s’ha de sol·licitar aclariment sobre si la subvenció del Consell s’ha aplicat
sobre activitats per a les quals se sol·licita subvenció en aquesta convocatòria o
si s’ha destinat a altres activitats per a les quals no es sol·licita subvenció en
aquesta convocatòria. Si és el darrer cas, es requereix explicació exhaustiva i
detallada de cap a on s’han destinat els 2.000,000 € subvencionats pel Consell.
Si és el cas, haurà de tornar-se a presentar l’annex III correctament emplenat.

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
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per ser tinguda en compte

