
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6 /2019
Caràcter: ordinària
Data: 6 de febrer de 2019
Horari: de les 8.30 a les 9 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Jaume Tomàs Oliver, president per delegació
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
          -    Sr. Gregorio Estarellas Mas

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat dia 30 de gener de 2019, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu
l'assumpte relatiu al pagament de diverses subvencions a entitats culturals del municipi.

En el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2018 es recullen les subvencions
nominatives destinades a diverses entitats i col·lectius de caràcter cultural, social, esportiu,
etc., com a mesura de foment perquè puguin dur a terme la seva activitat.

La Junta de Govern Local, mitjançant acord de data de 20 de juny de 2018 va aprovar els
convenis reguladors de les subvencions nominatives destinades a les següents entitats:

- Escola de ball de bot des Pla de Llucmajor
- Associació Cultural Capocorb
- Geganters de Llucmajor
- Xeremiers de S’Arenal.
- Ball de Bot de S’Arenal Castanyetes en Festa
- Banda de Música de S’Arenal

En  els  esmentats  convenis  reguladors  s'estableixen  les  quanties  de  les  subvencions
concedides,  les bestretes,  si  és el  cas,  i  la  forma de justificació de les despeses,  entre
d'altres qüestions.

Després  d'observar  algunes  deficiències  en  la  documentació  aportada  per  les  entitats
beneficiàries,  se'ls  va  concedir  un  termini  per  esmenar-les.  Malgrat  tot,  les  esmentades
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entitats no han esmenat les deficiències detectades, i  la justificació de les despeses i  la
documentació aportada no s'adequa als  requisits  establerts  a la  Llei  33/2008,  de 17 de
novembre,  general  de subvencions (LGS),  ni  en els convenis  reguladors.  L'incompliment
dels requisits en matèria de justificació de despeses es concreta en els termes següents:
  

TERCER IMPORT 1r PAG.
2n

PAG
.

PENDEN
T

JUSTI. OBSERV.

ESCOLA  DE  BALL
DE BOT AIRES DES
PLA
LLUCMAJORER

1.500,00 900,00 0,00 600,00 NO

Manquen  les  factures  que
justifiquen la despesa així com
la  relació  signada  de  les
esmentades  despeses.
Presenta una memòria signada
de  les  activitats  realitzades  a
l'exercici 2018.

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
CAPOCORB  -
XEREMIERS DE SA
MARINA

4.000,00 2.400,00 0,00 1.600,00 NO

Manquen  les  factures  que
justifiquen la despesa així com
la  relació  signada  de  les
esmentades  despeses.
Presenta  una  memòria  sense
signar  del  projecte  Sonades
2018 que conté de les activitats
realitzades a l'exercici 2018.

GEGANTERS  DE
LLUCMAJOR

7.000,00 4.200,00 0,00 NO

Presenta  una  memòria  sense
signar de les activitats duites a
terme  el  2018.  Presenta  una
relació  de  despeses  signades
amb les  factures  les  quals  no
reuneixen  els  requisits  de  de
despesa  subvencionable  al
tractar-se la majoria d'elles de
despeses de menjar i begudes.

XEREMIERS  DE
S'ARENAL

1.500,00 900,00 0,00 600,00 NO

Manquen  les  factures  que
justifiquen la despesa així com
la  relació  signada  de  les
esmentades  despeses.
Presenta una memòria signada
de  les  activitats  realitzades  a
l'exercici 2018.

BALL  DE  BOT  DE
S'ARENAL  -
CASTANYETES  EN
FESTA

1.500,00 900,00 0,00 600,00 NO

Manquen  les  factures  que
justifiquen la despesa així com
la  relació  signada  de  les
esmentades despeses. Tampoc
presenta una memòria signada
de  les  activitats  realitzades  a
l'exercici 2018.

BANDA DE MÚSICA
DE S'ARENAL

12.000,00 7.200,00 0,00 NO

Presenta  una  memòria
econòmica  amb  la  relació  de
despeses.  A  més  presenta
factures  les  quals  es
consideren  despesa
computable  a  efectes  de
justificació  però  per  un  import
de  10.070,87€,  quan  la
subvenció  que  es  pretén
atorgar es de 12.000,00€.

La interventora formula la seva objecció al pagament d'aquestes subvencions, ja que en la
justificació de la despesa no s'han complit els requisits exigits a la LGS ni en els convenis
reguladors aprovats en el seu dia.
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El regidor d'Hisenda, Sr. Jaume J. Oliver, fa un especial advertiment de la responsabilitat en
què es pot  incórrer per adoptar l'acord de pagar les subvencions malgrat  les objeccions
d'Intervenció.

El  batle  accidental  manifesta  que  és  conscient  de  les  dificultats  que  tenen  les  entitats
beneficiàries de les subvencions per poder justificar les despeses i complir els requisits, però
la realitat és que duen a terme una labor cultural encomiable, preservant la pervivència de
les tradicions i del patrimoni cultural del municipi, i tenint en compte que han dut a terme
totes les activitats per a les quals se'ls va concedir la subvenció, creu que és just que es
pagui.

En conseqüència, se sotmet el fons de l'assumpte a votació i  per unanimitat s'adopta el
següent acord:

Primer. Pagar la part pendent de les següents subvencions nominatives a les entitats
d'acord amb els antecedents que precedeixen:

Escola de Ball de Bot Aires des Pla de Llucmajorer 1.500 €.
Associació Cultural Capocorb 1.600 €.
Geganters de Llucmajor 2.800 €.
Xerermiers de S’Arenal 1.500 €.
Ball de Bot de S’Arenal Castanyetes en Festa 1.500 €.
Banda de Música de S’Arenal 4.800 €.

Segon. Notificar el present acord a les entitats interessades i al Dept. de Tresoreria.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El batle acctal        El secretari 
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