Exp. 715/2019
INFORME

DE

L’ÒRGAN

INSTRUCTOR

SOL·LICITUDS

PRESENTADA

SUBVENCIONS

ADREÇADA

A
A

LA

SOBRE

LLISTA

DE

CONVOCATÒRIA

DE

ENTITATS

CULTURALS

I/O

FOLKLÒRIQUES (2018) QUE HAN D’ESMENAR DEFECTES

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.
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5. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisades
aquestes per l’òrgan instructor, d’acord amb la base 6.4 de la
convocatòria, es requereix als següents sol·licitants l’esmena de

REG.
ENTRADA
2019-ERE-2056
(25/04/19)
2019-ERE-2053
(24/04/19)
2019-ERE-2085
(25/04/19)
2019-ERE-2052
(24/04/19)
2019-ERE-1989
(17/04/19)
2019-ERE-1893
(15/04/19)
2019-ERE-1894
(15/04/19)
2019-ERE-1871
(12/04/19)
2019-ERE-1852
(12/04/19)

CIF

Defectes de
la sol·licitud

G57597619

3 (*)

V07189467

2,5,6 (*)

G07472509

2, 3,4 (*)

G16582660

2 (*)

G07676919

1, 6

G57972622

2,3 (*)

Explicació de les referències numèriques relatives a defectes de la
sol·licitud:
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defectes de les seves sol·licituds:

1. Falta 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)
2. Falta o falta ampliar (amb pressupost o/i amb més descripció detallada) 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. No s’ha acompanyat l’annex VI de la documentació que s’especifica en el
punt 13.3 i 13.4 de les bases (factures i documentació acreditativa del
pagament).
4. La data d’emissió del 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) és extemporània.
5. El model d’annex III presentat no correspon a aquesta convocatòria de
subvencions.
6. L’entitat sol·licitant no és de caire cultural ni folklòrica (bases 1 i 4), segons
els seus estatuts té per finalitat exclusiva el foment i la pràctica de l’esport.

(*) Es fa constar que, malgrat que no és documentació obligatòria per
participar en el procediment, en la base 7e) s’especifica que

les

entitats poden rebre puntuació pel nombre de socis que acreditin

entitats marcades amb asterisc i l’entitat G07588817 no han aportat
aquest certificat. Les entitats interessades a presentar-lo, poden ferho dins el termini de 10 dies especificat més avall.
D’acord amb la base 6.4 de la convocatòria, les entitats interessades
disposen de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la
publicació de l’informe de l’òrgan instructor sobre la llista de
sol·licituds que han d’esmenar defectes, per fer les esmenes que
corresponguin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les
esmenes o haver-hi adjuntat la documentació requerida, es considerarà
que desisteixen de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de
dictar en els termes que preveu l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’01
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mitjançant certificat expedit pel secretari/ària de l’associació. Les

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Document signat electrònicament al marge per l’òrgan instructor.

