Departament: Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç / Intervenció / Secretaria
Procediment núm.: 1710/2020
Nom: AJUDES PELS ESTABLIMENTS DE SANT FRUITÓS DE BAGES, PER COMPENSAR
LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL TANCAMENT DECRETAT PER LA
RESOLUCIÓ SLT/2546/2020.

REQUERIMENT D’ESMENA DE DEFICIÈNCIES
Sol·licitud de la línia d’ajudes pels establiments de restauració i centres d’estètica de
Sant Fruitós de Bages, per compensar les despeses econòmiques durant el tancament
decretat per la Resolució SLT/2546/2020.

A la sol·licitud a 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 en relació
amb l’article 33.1 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
2020-E-RC-8539
2020-E-RC-8952

2020-E-RC-8795
2020-E-RC-8811
2020-e-rc-9216

Sol·licitant
(DNI/NIE)
i
XXX6777XX

i
i

XXX9105XX

Defecte esmenable
Manca: factura llum (70,35 €), factura i comprovant
de fibracat del mes d’octubre (setembre no
computa), fa constar un pagament d'autònoms que
no tenim comprovant de pagament (de 761,09 €)
Manca: factura Mapfre (219,03 €), factura i
comprovant del període imputable d’aigües de
Manresa (si la tenen), factura 2 Orange (de 61,40
€), quota préstec del mes d’octubre (han presentat
novembre i setembre, però octubre no).
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2020-E-RC-8801
2020-E-RC-8897
2020-E-RC-8896
2020-E-RC-9174

i
i
i

XXX2493XX

Falta factura i comprovant de pagament de
connecta fibra òptica imputable (ens ha aportat la
de novembre, fa falta octubre). Falta també el
comprovant pagament lloguer (153 €).

XXX7627XX

Les factures d’Endesa no són vàlides, no es veuen
correctament. Falta factura i comprovant pagament
del tpv, de l'octubre

XXX6504XX

Aportar factura i comprovant de pagament del
lloguer d'octubre, factura de l'electricitat llegible i
comprovant de pagament corresponent, i qualsevol
altra oportuna. Les despeses en compra de
mercaderies no son imputables.

2020-E-RC-8846

2020-E-RC-8831

Participació de la persona que firma
requeriment d’esmenes
instructora
càrrec: Tècnica d’AODL
Liz Massip Planas
(document signat electrònicament)

Pàgina 2 de 2
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

