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
G57751612 (figura com a interessat en la relació de tercers DNI
46958048Y) a l’efecte de poder concloure la proposta de concessió
provisional de subvencions:
• L’Agència Tributària no pot fer emissió inmediata del certificat d’estar al corrent
de les obligacions amb aquesta entitat. L’entitat sol·licitant haurà d’aportar
documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries (base
4.g)
• A l’annex VI es fa constar una factura que no consta als registres d’entrada
realitzats pels representants de l’associació:
Núm. de la
factura
00001FM00051

Proveïdor

Total

JUJOSER S.L. 228,80€

Cal presentar l’esmentada factura i la documentació acreditativa del seu
pagament.
• A l’efecte de poder valorar l’activitat de l’entitat durant l’any 2018, s’hauria de
presentar una memòria més àmplia de les activitats realitzades, malgrat no es
demani subvenció per a aquestes, a l’efecte d’aplicar els criteris de valoració de
la base 7.

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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REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR A L’ENTITAT G57751612
(FIGURA COM A INTERESSAT EN LA RELACIÓ DE TERCERS DNI
46958048Y)
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
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