REQUERIMENT D’ESMENA DE DEFICIÈNCIES
Sol·licitud de la línia 3 de subvencions del Pla de Recuperació Econòmica dels efectes
del COVID-19:

A la sol·licitud baix referenciada s’ha apreciat la deficiència esmenable indicada.
En conseqüència, conforme el previst a l’article 68 de la llei 39/2015 es procedeix a:
Primer. Requerir l’esmena de les deficiències indicades en el termini de deu dies hàbils
respecte la documentació adjunta, en virtut de l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon. Advertir el sol·licitant que si desatén aquest requeriment es dictarà resolució per
la qual se li declararà desistit a la seva sol·licitud.
Tercer. Declarar que aquest requeriment d’esmenes, i els possibles que procedeixin
més endavant en el procediment administratiu de referència, es publicaran a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en aquest enllaç, a l’empara de
l’article 45 de la Llei 39/2015.
Quart. Informar l’interessat que l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no
pot ser impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol recurs ajustat a dret.
Registre
d’entrada

Sol·licitant
(DNI/NIE)

Defecte esmenable

2020-E-RC-5079

XXX6804XX

Un dels tiquets no està al seu nom. Aportar nou tiquet

2020-E-RC-5211

XXX9125XX

Un dels tiquets no està al seu nom. Aportar nou tiquet

2020-E-RC-5354

XXX1936XX

Un dels tiquets no està al seu nom. Aportar nou tiquet

2020-E-RC-5877

XXX9536XX

2020-E-RC-5984

XXX7449XX

2020-E-RC-5989

XXX5314XX

2020-E-RC-6058

XXX7343XX

Algunes de les factures presentades no són vàlides (no es pot
considerar factura). Aportar factura vàlida.
El tiquet de Mapi Xics no es veu import. Aportar novament el
tiquet.
Un dels tiquets no es vàlid (comprovant de targeta no es
considera factura) i un tiquet no es veu. Aportar nous tiquets.
Falta aportar l'Annex1
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2020-E-RC-6097

XXX8289XX

Falta nom als tiquets de Floristria Montse Sala. Tiquet Seti no es
veu bé.

2020-E-RC-6119

XXX7392XX

No es veuen be 1 tiquet de Ca la Belen i 2 tiquets de BonArea

2020-E-RC-6369

XXX1019XX

Tiquet sense nom. Aportar nou tiquet

2020-E-RC-6441

XXX7239XX

Un dels tiquets no és vàlid, i a un altre (Setí) no es veu l'import

2020-E-RC-6470

XXX6003XX

2020-E-RC-6518

XXX9531XX

2020-E-RC-6640

XXX7865XX

Alguns tiquets no tenen nom. Aportar novament tiquets

2020-E-RC-6650

XXX5853XX

Dos dels tiquets no son vàlids. Aportar tiquets vàlids

2020-E-RC-6659

XXX7532XX

Falta Annex 1 i tiquets o factures.

2020-E-RC-6714

XXX3426XX

Falta annex 1

2020-E-RC-6722

XXX4655XX

Les factures no són valides (no es poden considerar factures).
Aportar factures vàlides.

2020-E-RC-6751

XXX6883XX

Algunes factures no es veuen correctament.

2020-E-RC-6886

XXX8242XX

2020-E-RC-6884

XXX6988XX

2020-E-RC-6926

XXX8308XX

2020-E-RC-6943

XXX2155XX

Les factures no es veuen correctament.

2020-E-RC-6969

XXX0736XX

Les factures no són valides (no es poden considerar factures).
Aportar factures vàlides.

2020-E-RC-6976

XXX7397XX

Una de las factures és valida, no està realitzada al municipi

2020-E-RC-7033

XXX2546XX

la factura no vàlida. Aportar factures vàlides

2020-E-RC-7313

XXX0604XX

Algunes factures no són vàlides. Aportar factures vàlides

2020-E-RC-7355

XXX6701XX

Falta nom i DNI a les factures

Tiquet no vàlid (comprovant de targeta no és una factura).
Aportar nou tiquet
Una de les factures no és vàlida (no es pot considerar factura).
Aportar factura vàlida.

Participació de la persona que firma
requeriment d’esmenes
instructora
càrrec: Tècnica d’AODL
Liz Massip Planas
(document signat electrònicament)
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Una factura no vàlida (no es poden considerar factures). Aportar
factures vàlides.
El total de les factures no arriba a l'import mínim de 120€,
aportar més factures
Les factures no són valides (no es poden considerar factures).
Aportar factures vàlides.

