La comissió avaluadora del procés de concessió de subvencions de comerç en el municipi de Santa
Eulària des Riu en sessió de data 16 de novembre de 2018, estableix els següents llistats de sol·licituds
presentades correctament i incompletes, quedant de la següent forma:
1.- Sol·licituds presentades correctament
Nº
1

DNI o CIF de la persona física o jurídica
41411591E
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2.- Sol·licituds incompletes
Nº DNI o CIF de la persona física o
jurídica
1
77094976B
2 11840947H

3

4

Documentació no presentada
-Memòria descriptiva i memòria gràfica amb fotografies de les
inversions realitzades (apartat 9-punt 11 de les bases)
--Acreditar que l’empresa sigui microempresa o empresa petita
(apartat 9-punt 7 de les bases)
-Justificants de pagament de les factures (contat, taló o
transferència) (apartat 9-punt 9c de les bases)
-Acreditar la ubicació a peu de carrer adjuntant fotografies de la
façana del comerç (apartat 9-punt 10 de les bases)
- Memòria descriptiva i memòria gràfica con fotografies de les
inversions realitzades (Apartat 9-punt11de les bases).
-Certificat de dades bancàries del sol·licitant emès per l’entitat
bancària (apartat 9-punt 19 de les bases)

B57703845

-Memòria descriptiva i memòria gràfica amb fotografies de les
inversions realitzades (apartat 9-punt 11 de les bases)
-Certificat de dades bancàries del sol·licitant emès per l’entitat
bancària (apartat 9-punt 19 de les bases)

47407891S

--Acreditar que l’empresa sigui microempresa o empresa petita
(apartat 9-punt 7 de les bases)
-Llicència d’apertura o expedient d’activitat comunicant a
l’ajuntament l’inici de l’activitat comercial (apartat 9-puntos 14 y
15 de les bases)
-Factures originals o còpia compulsada (apartat 9-punt 9c)
-Justificants de pagament de las factures (apartat 9-punto 9d)
-Certificat de les dades bancàries del/de la sol·licitant emès per l’
entitat bancària (apartat 19 de les bases)

Si la sol·licitud i/o documentació presentada té algun defecte o falta alguna documentació, es requerirà
a la persona interessada, per a que en el termini de 10 dies ho repari i se l’avisarà que, en cas de no ferho, es considerarà desestimada la seva petició, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la LPAC.
S'estableix com a únic mitjà de notificació de tots els actes de tràmit del present procediment
d'atorgament de les ajudes el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i la pàgina web de l'Ajuntament
(www.santaeulalia.net).
En Santa Eulària des Riu,
Sinat digitalment,
La secretaria,
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