Serveis Socials

INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE LLISTA DE SOL·LICITUDS
QUE HAN D’ESMENAR DEFECTES
1.

Mitjançant decret d’Alcaldia 2020-2227 de data 9 de juliol de 2020 es va
aprovar la convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per
associacions i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2019.

2. L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 128, de 18 de
juliol de 2020 i l’extracte en el BOIB núm. 130, de 23 de juliol de 2020 (BDNS
identif.: 516382).
3. El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 5a 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 24 de juliol fins al dia 21 d’agost de 2020, ambdós inclosos.
4. Vist que la base 11 de l’esmentada convocatòria especifica que l’òrgan
instructor del procediment serà un/a tècnic/a del Departament de Benestar
Social de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, que tindrà 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 20203653 de 4 de novembre de 2020, es nomena instructora del procediment, la
Sra. Margarita Serra Roig, tècnica del Departament de Benestar Social de
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
5. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisades aquestes
per l’òrgan instructor, d’acord amb la base 5a de la convocatòria, es
requereix als següents sol·licitants l’esmena de defectes de les seves
sol·licituds:
Núm.
3

CIF
G57261638

Defectes de la sol·licitud
4
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5
6
8

G57890097

5 (model 111 IRPF i

G07937097

acreditació pagament)
5 (TC1 Rebut Liquidació

G07071392

de Cotitzacions març)
4, 5 (resum detallat de
nòmines)
1, 2 (senyalar estat), 4, 5

10

(Detall nòmines gener,
G07911456

justificar pagaments
nòmina psicòloga maig i
aux. d. juliol)
1,3, 5 (resum detallat

11
G07728751

nòmines, TC1 i TC2 i
model 111 IRPF amb
justificants de pagament)

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

1. Falta document nacional d’identitat vigent del/de la representant legal.

3. Falta memòria descriptiva de les activitats i/o projecte per als quals es
sol·licita subvenció i que s’hauran d’haver realitzat entre el període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. Cal que es tracti d’un informe
detallat de les activitats realitzades que concordi amb la documentació
econòmica justificativa.
4. Imprès 10 degudament/correctament emplenat acompanyat de la
documentació acreditativa de la despesa realitzada i dels corresponents
justificants de pagament. El compte justificatiu ha de ser del 100% DEL
COST DEL PROJECTE no només de la quantia sol·licitada.
5. Falta documentació justificativa de les despeses realitzades i/o acreditació
del seu pagament.
D’acord amb la base 5a de la convocatòria, les persones 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
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2. Falta
emplenar
correctament
declaració
de
les
subvencions
sol·licitades/obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a
l’entitat local les que s’obtinguin en el futur. (imprès 4).
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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 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Sant Josep de sa Talaia,
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(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE PER L’ÒRGAN INSTRUCTOR)

