Exp. 714/2019
INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE PROPOSTA DE
CONCESSIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS
PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA DE FESTES (2018).

1.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de
febrer

de 2019,

aprovà,

entre d’altres,

la

Convocatòria de

subvencions per a les 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 les
següents activitats que se celebrin dins l’any 2018 al municipi de Sant
Josep de sa Talaia: organització de festes patronals, de Nadal o
festivitat de la barriada i festes populars.
2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 35, de 16
de març de 2019 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB
núm. 39, de 26 de març de 2019 (BDNS identif.: 445406).
3. El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 6.3 de la
convocatòria, va ser de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOIB,
és a dir, des del dia 27 de març de 2019 fins al dia 26 d’abril de
2019, ambdós inclosos.
4. Vist que la base 9 de l’esmentada convocatòria especifica que l’òrgan
instructor del procediment serà un/a tècnic/a del Departament
d’Educació, que tendrà 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 2019-1316,
de 02/05/19, es nomena instructora del procediment, la Sra. Maria
Cardona Marí, tècnica del Departament d’Educació de l’Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia.
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INFORME NÚM. 2

5. D’acord amb la base 6.4 l’òrgan instructor va publicar en data
23/05/19 la llista de sol·licituds que havien d’esmenar defectes,
sengons estableix la base 5.4, tot concedint-hi un termini de 10
dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de
l’informe de l’òrgan instructor, per efectuar les esmenes que
corresponguessin.

6. Mitjançant Decret núm. 2019-1354, de 5 de juny de 2019, es
varen nomenar els membres que compondrien l’òrgan col·legiat,
composició que va ser modificada pel Decret núm. 2019-2196,
de 8 de juliol de 2019.

-

7. D’acord amb la base 8.3 de la convocatòria l’òrgan col·legiat té
atribuïdes les següents funcions:
Analitzar i valorar les sol·licituds d’acord amb els requisits
establerts a la base 7.
Formular l’informe d’avaluació i elevar-lo a l’òrgan instructor.
Resoldre qualsevol dubte que es presenti en la interpretació
d’aquesta convocatòria.

9. Prèviament a fer la valoració de les sol·licituds presentades,

l’òrgan instructor va donar compte a l’òrgan col·legiat que el
termini per aportar o esmenar documentació va acabar el dia
06/06/19 i dins aquest termini es reberen els següents registres
d’entrada de sol·licitants que havien d’esmenar defectes de les
seves sol·licituds:

REG.ENTRADA
2019-E-RE-3177
(de 03/06/19)
2019-E-RE-3286
(de 06/06/19)
2019-E-RE-3180
(de 03/06/19)

CIF

TIPUS D’ESMENA

G57751612

1, 2, 3

G07472509

1, 4,5

G07309438

5
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8. D’acord amb la bases 8 i 9.1 de la convocatòria, l’òrgan
col·legiat es va reunir en data 16 de juliol de 2019 per analitzar i
valorar les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració
establerts a la base 7.

2019-E-RE-2988
(de 24/05/19)
2019-E-RE-3024
(de 28/05/19)
2019-E-RE-3260
(de 06/06/19)
2019-E-RE-3175
(de 03/06/19)

G57506925

1,5

G07676919

1, 6

G07531098

5

G07315021

5, 6

Explicació de les referències numèriques relatives a esmenes
efectuades en la sol·licitud:
1. Aporta el certificat del secretari/ària de l’associació que acrediti la
representació de la persona en nom de la qual es presenta la
sol·licitud (base 6.2.b) actualitzat.
2. Amplien la memòria descriptiva de les activitats/projectes per als
quals se sol·licita la subvenció dins la memoria justificativa.
3. Fan constar que mitjançat registres 2019-E-RE-2104 i 2019-E-RE2104, de 26/04/19 presentaren l’annex VI acompanyat l’annex VI de
la documentació que s’especifica en el punt 13.3 i 13.14 de les bases
(factures i documentació acreditativa del pagament).
4. Acompanyen l’annex VI de la documentació que s’especifica en el
punt 13.3 i 13.14 de les bases (factures i documentació acreditativa
del pagament).

als quals se sol·licita la subvenció.
6. Aporten DNI del representant de l’entitat en vigor (base 6.2.e)
7. Aporten annex V amb opció marcada

L’òrgan col·legiat entén que totes les associacions requerides han
esmenat la documentació.

10. Abans d’elevar la proposta de concessió provisional a
l’instructor, l’òrgan col·legiat a través de l’òrgan instructor va fer
els requeriments més avall especificats, que es notificaren en
data 22/07/19 a les associacions d’acord base 5.4 de la
convocatòria, tot concedint un termini de 10 dies per contestar
el requeriment.
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5. Aporten/amplien memòria descriptiva de les activitats/projectes per

11. Dins termini es reben les següents respostes als requeriments
formulats:
Núm.

1

CIF

G07472509

REG.
ENTRADA

2019-E-RE-4775,
de 06/08/19

RESPOSTA AL REQUERIMENT

□ Aporten annex I modificat
□ Aporten annex III modificat (*)
□ Presenten la liquidació de la targeta de
crèdit de l’entitat en què consten els càrrecs
dels pagaments fets a través de la targeta de
les factures, l’acreditació del pagament de
les quals s’havia requerit.
□ Manifesten el seu acord que no es valori
l’activitat Primera festa pagesa al pou de
Can Burgos.

2

2019-E-REG07676919 4709, de
02/08/19

□ Aporten el contracte de la targeta de crèdit
de l’entitat on consta el número i la titularitat
a l’efecte d’acreditar qui ha fet el pagament
de les factures, l’acreditació del pagament de
les quals s’ha requerit.

3

2019-E-RE-4572

G07588817 27/07/19

□ Manifesten que la subvenció del Consell
de l’any 2018 afectava activitats culturals
compreses dins el període d’octubre de 2017
a octubre de 2018 i no a festes, per la qual
cosa no han dedicat la subvenció a cap de
les festes descrites en la memòria de 2018.
(***)
□ Aporten l’acreditació del pagament de les
dues factures requerides de forma correcta
amb especificació dels titulars del contracte.

4

G07315021

2019-E-RE-4606
30/07/19

□ Aporten annexos VI rectificats i
acompanyats de la documentació que
s’especifica en el punt 13.3 i 13.4 de les
bases.
(****)
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□ Aclareixen que la subvenció de 2.000,00 €
concedida pel Consell no afecta les activitats
per a les quals sol·liciten subvenció en
aquesta convocatòria (**)

□ Aporten documentació acreditativa d’estar
al corrent de les obligacions tributàries.

G57751612

2019-E-RE-4701
01/08/19

□ No aporten memòria ampliada a l’efecte
d’aplicar els criteris de valoració de la base 7
(*****)

12. En data 23/08/19 torna a reunir-se l’òrgan col·legiat per analitzar
els escrits de resposta als requeriments formulats i revisar tant
la valoració provisional atorgada com els imports de concessió
provisional que feren constar en la primera acta.
13. Pel que fa als escrits de resposta als requeriments formulats,
l’òrgan col·legiat fa constar el següent:
(*) L’entitat G07472509 no s’especifica en aquest escrit quines activitats
concretes es subvencionaren amb els 2.000,00 € concedits pel Consell, per la
qual cosa tenint en compte la naturalesa de la subvenció l’òrgan col·legiat ha fet
constar que es restarà aquest ingrés del total justificat per aquesta entitat en la
convocatòria adreçada a entitats culturals i no a l’adreçada a l’organització de
festes.
(**) Pel que fa a l’entitat G07676919, l’òrgan col·legiat ha fet constar en acta que
se’ls ha imputat aquesta subvenció dins la convocatòria adreçada a entitats
culturals.
(***) Pel que fa a l’entitat G07588817, l’òrgan col·legiat ha fet constar que no se li
ha d’imputar la subvenció del Consell a la convocatòria de Festes 2018 sinó a la
de Cultura 2018, ja que ambdues convocatòries responen a una finalitat similar.
(****) Pel que fa a l’entitat G07315021 mitjançant registre d’entrada 2019-E-RE4644, de 31/07/19, ha presentat escrit en aquest Ajuntament en què fan constar
que l’entitat també es va presentar a la convocatòria de subvencions per a
associacions de vesins.
S’ha comprovat que dins el registre d’entrada incial 2019-E-RE-1758, de
08/04/19, l’entitat va incorporar documentació de participació en dues
convocatòries de subvencions diferenciades, la de Festes i la de Vesins.
Analitzats els dos annexos VI presentats, el que correspondria a la subvenció de
Festes i el que correspondria a la subvenció de Vesins, l’òrgan col·legiat ha
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5

□ Aporten una factura abreujada amb la
identificació de qui ha fet el cobrament.

entès que han quedat prou concretades les activitats especifiques de totes les
que realitzaren durant l’any 2018 per a les quals sol·liciten subvenció en aquesta
convocatòria

(*****) Vist que l’entitat G57751612 no ha ampliat la memòria i que només
acrediten la realització d’una activitat durant l’any 2018, la puntuació de l’entitat
no arriba als 75 punts, que és la puntuació mínima per poder obtenir subvenció.

14. Un cop feta la valoració tècnica de les sol·licituds, l’òrgan col·legiat
emet informe sobre la proposta de resolució provisional de concessió
de subvencions adreçada a grups, entitats i associacions folklòriques
o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa
Talaia.
15. L’esmentat informe s’ha elevat a l’òrgan instructor, d’acord base 9.1
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 presentarhi al·legacions, si és el cas.
16. Vist que el tresorer de l’Ajuntament ha fet constar en data 17/07/19
que els sol·licitants presentats a la convocatòria estan al corrent de
les seves obligacions amb l’Ajuntament.

18. Vist que l’interventor de l’Ajuntament ha fet constar en data 15/07/19
que els sol·licitants presentats a la convocatòria acrediten el
compliment en matèria de reintegraments de subvencions amb
l’Ajuntament de Sant Josep.
19. A la vista de l’expedient i dels informes 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:
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17. Vist que a l’expedient consta documentació acreditativa que les
entitats estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

CIF

PUNTUACIÓ

PERCENTATGE

QUANTITAT
PROVISIONALMENT
CONCEDIDA

G07472509

215

75%

614,04 €

G07676919

130

60%

375,33 €

G07315021

170

70%

6.230,30 €

G07531098

80

60%

2.024,50 €

G57506925

90

60%

2.005,27 €

G07588817

105

60%

1.110,00 €

G07309438

75

60%

1.349,62 €

G07430333

75

60%

1.215,92 €

2. Denegar provisionalment la concessió de subvenció a la següent
entitat pel fet de no haver arribat a la puntuació mínima requerida de
75 punts:
G57751612

25 punts

4. Requerir a les
entitats provisionalment subvencionades que,
d’acord amb la base 12 de la convocatòria, disposen de 10 dies,
comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta, per
presentar a l’Ajuntament l’adequada publicitat que han donat al
caràcter públic del finançament de cada activitat subvencionada.

Document signat electrònicament al marge per l’òrgan instructor.

c. de Pere Escanellas, 12-16 · 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)
tel. 971 801598 · normalitzacio@santjosep.org · www.santjosep.org

Codi Validació: 9S3Z3C2ZXGX6634KCS4MKSJDZ | Verificació: http://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7

3. Concedir, d’acord amb la base 9 de la convocatòria, un termini de 10
dies, 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.

