PROPOSTA DE CONCESSIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIÓ A LES
SOL·LICITUDS PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA
DE
SUBVENCIONS ADREÇADA A LES ASSOCIACIONS DE VESINS DEL
MUNICIPI PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS (ANY 2019)

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019-4067, de 17 de desembre de 2019, es va
aprovar la Convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de
vesins del municipi per a la realització d’activitats (any 2019).
L’esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 171, de 21 de
desembre de 2019 i l’extracte de l’esmentada convocatòria en el BOIB
núm. 175, de 31 de desembre de 2019 (BDNS identif.: 488793).
D’acord amb la base 6.4 l’òrgan instructor va publicar en data 02/06/20 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.

Mitjançant Decret núm. 2020-2063, de 29 de juny de 2020, es varen
nomenar els membres que compondrien l’òrgan col·legiat.
Prèviament a fer la valoració de les sol·licituds presentades, l’òrgan
instructor donà compte a l’òrgan col·legiat que el termini per aportar o
esmenar documentació va acabar el dia 16/06/20 i dins aquest termini es
reberen els següents registres d’entrada de sol·licitants que havien
d’esmenar defectes de les seves sol·licituds:

REGISTRE
D’ENTRADA

CIF

2020-E-RE3516

G07531098

ESMENA DE LA
SOL·LICITUD
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Maria Cardona Marí (1 de 1)
Assessora lingüística
Data Signatura: 03/09/2020
HASH: f0549209f8e9153bd7b2d95365f18498

INFORME NÚM. 2 ÒRGAN INSTRUCTOR

16/06/20
2020-E-RE3343
10/06/20

G07309438

1

2020-E-RE3280
09/06/20

G07430333

2020-E-RE3260
08/06/20

G07460587

2020-E-RE3129
03/06/20

G07405988

1

1

1

Explicació de les referències numèriques relatives a esmenes
efectuades en la sol·licitud:
1. Aporta l’annex 3 reformulat.

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 el barem establert a
la base 7 de la convocatòria.
- Formular l’informe d’avaluació i elevar-lo a l’òrgan instructor.
- Resoldre qualsevol dubte que es presenti en la interpretació i
aplicaicó d’aquesta convocatòria.
D’acord amb la bases 7 i 8.1 de la convocatòria, l’òrgan col·legiat es va
reunir en data 10/07/20 per analitzar i valorar les sol·licituds d’acord amb
els criteris de valoració establerts a la base 7, formular l’informe
d’avaluació i elevar-lo a l’òrgan instructor.
Un cop estudiades les sol·licituds presentades l’òrgan col·legiat, a través
de l’òrgan instructor, va adreçar a les entitats interessades un requeriment
perquè esmenassin documentació o fessin els aclariments pertinents per
poder fer una proposta de concessió de subvenció adaptada a la realitat
de les despeses i ingressos generades per cada associació. L’òrgan
instructor va fer els requeriments més avall especificats, que es notificaren
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L’òrgan col·legiat entén que totes les associacions requerides han
esmenat la documentació.

en data 22/07 a les associacions d’acord amb la base 5.4 de la
convocatòria.
Dins terminis reberen les respostes als requeriments formulats.
En data 01/09/2020 torna a reunir-se l’òrgan col·legiat que valora de la
següent manera els escrits presentats als requeriments formulats:
• Entitat G07315021:
Mitjançant registre d’entrada 2020-E-RE-5180, DE 03/08/2020, aquesta
entitat presenta acreditació de pagament mitjançant extracte del compte
bancari en el qual figura el càrrec de les factures, l’acreditació de
pagament de les quals s’havia requerit.
L’òrgan col·legiat dona per acreditat correctament el pagament de les
factures.
• Entitat G07460587:

L’òrgan col·legiat entén que no s’ha fet l’acreditació de pagament
conforme especifica la base 13.5.f) per la qual cosa no s’admet
l’acreditació de pagament presentada de les següents factures, les quals
queden desestimades:

Núm. de la
factura
tiquet 158202
C 6961

15,04 €
11,78 €

62001002581

40,73 €

TOTAL

S’entén que s’acredita correctament el pagament de les següents factures
d’acord amb la base 13.5.f):
Núm. de la

TOTAL
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Mitjançant registre d’entrada 2020-E-RE-5288, de 06/08/20, aquesta
entitat presenta escrit en el qual fa constar que hi ha determinades
despeses que han estat pagades en metàl·lic directament per algun
membre de la junta directiva i que n’acrediten el pagament mitjançant
ordres de transferència bancària de l’entitat G07460587 cap al núm. de
compte personal del membre de la junta directiva que en va fer el
pagament en metàl·lic.

factura
7973
7442

60,96 €
42,01 €

• Entitat ( G07405988):
Mitjançant registre d’entrada 2020-E-RE-5046, de 29/07/20, aquesta
entitat presenta acreditació de pagament en metàl·lic de les factures,
l’acreditació de pagament de les quals s’havia requerit.
En la mateixa reunió del dia 01/09/20 l’òrgan col·legiat fa la valoració
tècnica de les entitats presentades i emet informe sobre la proposta de
resolució provisional de concessió de subvencions adreçada a les
associacions de vesins del municipi de Sant Josep de sa Talaia.
L’esmentat informe s’ha elevat a l’òrgan instructor, d’acord amb la 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.

Vist que l’interventor de l’Ajuntament ha fet constar en data 14/07/20 que
els sol·licitants presentats a la convocatòria acrediten el compliment en
matèria de reintegraments de subvencions amb l’Ajuntament de Sant
Josep.
Vist que les entitats estan al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
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 VIII) de cada associació presentada,
aquest òrgan instructor formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PROVISIONAL:

1. Concedir provisionalment les següents subvencions a les
entitats més avall especificades:
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Vist que la tresorera de l’Ajuntament ha fet constar en data 08/07/20 que
els sol·licitants presentats a la convocatòria estan al corrent de les seves
obligacions amb l’Ajuntament.

QUANTITAT

PERCENTATGE

PROVISIONALMENT

CIF

PUNTUACIÓ

QUE SUPOSA

CONCEDIDA

G07315021

130

60%

1.944,94 €

G07531098

190

70%

2.732,45 €

G07309438

185

70%

1.854,01 €

G07430333

240

75%

656,89 €

G57506925

165

70%

2.150,70 €

G07460587

210

75%

6.442,45 €

100

60%

322,79 €

2. 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.
3. 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.
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