Exp. 715/2019
INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE PROPOSTA DE
CONCESSIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS ADREÇADES A
ENTITATS CULTURALS I/O FOLKLÒRIQUES (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 grups, entitats i associacions folklòriques o
culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa
Talaia, per a la realització d’actuacions, iniciatives i projectes de
caràcter cultural i de caràcter folklòric o relacionats directament amb
la cultura tradicional de les Pitiüses, any 2018..
2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 36, de 19
de març de 2019 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB
núm. 39, de 26 de març de 2019 (BDNS identif.: 445527).
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 2019-1318,
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.

5. D’acord amb la base 6.4 l’òrgan instructor va publicar en data
24/05/19 la llista de sol·licituds que havien d’esmenar defectes,
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INFORME NÚM. 2

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. 2019-1352, de 6 de juny de 2019, es
varen nomenar els membres que compondrien l’òrgan col·legiat,
composició que va ser modificada pel Decret núm. 2019-2231,
de 10 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 dona 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-3243
(05/06/19)
2019-E-RE-3313
(07/06/19)
2019-E-RE-3316
(07/06/19)
2019-E-RE-3215
(04/06/19)
2019-E-RE-3025
(28/05/19)
2019-E-RE-3237
(05/06/19)

CIF

TIPUS D’ESMENA

G57597619

3

V07189467

2, 5, 6

G07472509

7,2,3, 4

G16582660

7,2

G07676919

1, 8 (*)

G57972622

2 3,,7
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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.

(*) Per error, en l’informe de l’instructor d’esmena de documentació figurava que l’entitat no era de caire folklòric
en lloc de la falta del del DNI del representant. Per la qual cosa s’ha esmenat correctament la sol·licitud.

Explicació de les referències numèriques relatives a esmenes
efectuades en la sol·licitud:
1. Aporta el certificat del secretari/ària de l’associació que acredita la
representació de la persona en nom de la qual es presenta la sol·licitud
(base 6.2.b)
2. Aporta/aporta ampliada la memòria descriptiva de les activitats/projectes per
als quals se sol·licita la subvenció que s’hauran d’haver realitzat dins el
període comprès entre l’01 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018,
amb pressupost (base 6.2.g)
3. Aporta la documentació que s’especifica en el punt 13.3 i 13.4 de les bases
(factures i documentació acreditativa del pagament).
4. Presenten certificat actualitzat del secretari/ària de l’associació que acredita
la representació de la persona en nom de la qual es presenta la sol·licitud
(base 6.2.b).
5. Presenta model d’annex III corresponent a aquesta convocatòria de
subvencions.
6. L’entitat presenta al·legacions a l’exclusió pel fet de no ser de caire cultural
ni folklòrica (bases 1 i 4), ja que segons els seus estatuts té per finalitat
exclusiva el foment i la pràctica de l’esport.
7. Aporta certificat socis

10. L’òrgan instructor i l’òrgan col·legiat entenen que l’entitat
V07189467 en les al·legacions que presenta reconeix que és
una entitat esportiva, malgrat realitzar activitats de caire cultural
també. Atès que la base 4 de la convocatòria especifica que
podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats, grups i
associacions foklòriques o de caràcter cultural, s’entén que
aquesta convocatòria no va adreçada a entitats esportives per
la qual cosa considera que s’ha de desestimar i excloure la
sol·licitud presentada per l’entitat V07189467 per participar
en la convocatòria de subvencions per a grups, entitats i
associacions folklòriques o culturals (any 2018).
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8. Aporta DNI en vigor de la presidenta

11. No s’accepta l’al·legació presentada per l’entitat V07189467
a l’exclusió pel fet de no ser de caire cultural ni folklòrica
(bases 1 i 4), ja que segons els seus estatuts té per finalitat
exclusiva el foment i la pràctica de l’esport.
12. 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.

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

1

2

3

CIF

G07472509

REG.
ENTRADA

□ Presenta annex III correctament emplenat (*).
□ Presenta la factura requerida, de la qual sí que
s’havia presentat l’acreditació del pagament
□ Presenten la liquidació de la targeta de crèdit
2019-E-RE-4778,
de l’entitat en què consten els càrrecs dels
de 06/08/19
pagaments fets a través de la targeta de les
factures, l’acreditació del pagament de les quals
s’havia requerit.

2019-E-REG07676919 4708, de
02/08/19

2019-E-RE-4571

G07588817 27/07/19

□ Presenta annex III correctament emplenat (**).
□ 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.
□ Fa constar“…que la subvenció del Consell de
l’any 2018 afectava a activitats culturals,
compreses dintre del període d’octubre de 2017
a octubre de 2018 (…), per la qual cosa l’entitat
va dedicar aquests diners a les despeses
generades per un viatge fet a Galícia del 6 al 8
d’octubre de 2017 (…)” (***)
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Núm.

14. 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.
15. Pel que fa als escrits de resposta als requeriments formulats, l’òrgan
col·legiat fa constar el següent:

(*) L’entitat G07472509 no especifica en aquest escrit, però, quines activitats

concretes es subvencionaren amb els 2.000,00 € concedits pel Consell,
per la qual cosa tenint en compte la declaració feta a l’annex III es restarà
aquest ingrés del total justificat per aquesta entitat en la present
convocatòria.

(**) L’entitat G07676919 especifica en aquest escrit que han destinat els

2.000,00 € de subvenció del Consell a la participació de l’esmentada
entitat en el XVII Festival Foklòric Ciutat de Logronyo, per la qual cosa es
restarà aquest ingrés de la despesa justificada per a aquesta activitat
presentada a aquesta convocatòria.

Les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes a colles i grups de ball
pagès de l’illa d’Eivissa per al foment del folklore i la cultura popular,
2018, impulsades pel Consell d’Eivissa, es publicaren al BOIB núm. 146,
de 22 de novembre de 2018 i el que s’havia d’acreditar era que l’entitat
havia estat activa durant el darrer trimestre de l’any 2017 i els tres primers
del 2018.
La proposta de resolució provisional, pel que fa a la concessió d’aquestes
ajudes, està signada pel cap de secció de Cultura del Consell del dia
13/03/2019.
Per altra banda, a aquesta entitat, en la convocatòria adreçada a entitats
folklòriques, any 2017, promoguda per l’Ajuntament de Sant Josep, se li
descomptà del total justificat el total rebut en concepte de subvenció del
Consell Insular corresponent al 2017. Ajuda destinada al manteniment de
grup folklòric, no vinculat a cap activitat Dins les activitats pressupostades
en aquella convocatòria hi figurava el viatge a Galícia.
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(***) L’òrgan col·legiat fa constar en acta que no pot entendre com l’entitat
G07588817 ha pogut dedicar diners
d’una subvenció a pagar les
despeses generades per una activitat realitzada un any abans de sortir
l’esmentada convocatòria subvenció.

Exposat tot això, l’òrgan col·legiat entén que les bases reguladores de la
convocatòria d’ajudes a colles i grups de ball pagès de l’illa d’Eivissa per
al foment del folklore i la cultura popular, 2018, impulsades pel Consell
d’Eivissa i la Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i
associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de
Sant Josep de sa Talaia per a la realització d’actuacions, iniciatives i
projectes de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura
tradicional de les Pitiüses, any 2018, impulsada per l’Ajuntament de Sant
Josep, responen a la mateixa finalitat per la qual cosa es restarà
aquest ingrés del total justificat per l’entitat G07588817 en la present
convocatòria.
16. 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.
17. 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 presentar-hi al·legacions, si és el
cas.

19. Vist que a l’expedient consta documentació acreditativa que les entitats
estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
20. 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.
21. 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:
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18. Vist que el tresorer de l’Ajuntament ha fet constar en data 11/07/19 que els
sol·licitants presentats a la convocatòria estan al corrent de les seves
obligacions amb l’Ajuntament.

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

CIF

PUNTUACIÓ

PERCENTATGE

QUANTITAT
PROVISIONALMENT
CONCEDIDA

G07472509

270

80%

2.292,78 €

G07676919

265

80%

15.755,74 €

G16582660

170

70%

1.251,67 €

G57597619

115

60%

270,00 €

G57972622

255

80%

1.183,10 €

G07588817

195

70%

0,00 € (*)

(*) Es resten al total de despesa justificada per l’entitat 1.809,85 € els 2.000,00 € de
subvenció concedida pel Consell d’Eivissa. Vist que l’esmentada subvenció supera la
despesa que justifiquen per sol·licitar subvenció a l’Ajuntament de Sant Josep, la
quantitat provisionalment concedida ha de ser 0,00 €.

2. Desestimar i excloure provisionalment la següent sol·licitud:

CIF

MOTIU
EXCL.

V07189467
1

1. L’entitat V07189467 pel fet de no ser de caire cultural ni folklòrica, ja que segons
els seus estatuts té per finalitat exclusiva el foment i la pràctica de l’esport, no
compleix amb les bases 1 i 4 de la convocatòria.

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.
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
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REG.
ENTRADA
2019-E-RE2053
(24/04/19)
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