Expediente núm.: 22/2019

SUBVENCIONES EN MATERIA DE FOMENTO DEL USO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO DEL METRO MEDIANTE EL BONOMETRO JOVE
En relación con las Bases aprobadas mediante acuerdo del Pleno de fecha 30 de
enero de 2019, y publicada en el BOP nº 35 de 19 de febrero de 2019, y atendiendo
a la Base Cuarta, apartado 4, se informa del LISTADO DE SOLICITUDES EN LAS QUE
SE HAN OBSERVADO DEFICIENCIAS SUBSANABLES, al objeto de que los
interesados/as puedan subsanar dichas deficiencias y poder continuar con el
procedimiento.
Publicado este listado los/las interesados/as tendrán un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a su inserción en el portal de transparencia, en
el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, para subsanar la
documentación requerida, mediante registro en el Ayuntamiento de Albalat dels
Sorells, preferiblemente.
La documentación citada deberá ser aportada en el plazo establecido, en caso
contrario se procederá a su archivo, advirtiéndole que transcurridos tres meses sin
que aporte la documentación requerida, se declarará la caducidad del
procedimiento y el archivo de las actuaciones en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DNI/NIE SOLICITANTE

SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN

****2129P

Solicitud firmada y declaraciones responsables (Reunir
requisitos, al corriente pago Hacienda, Seguridad
Social y Ayuntamiento Albalat dels Sorells).

****5559T

Declaraciones responsables (Reunir requisitos, al
corriente pago Hacienda, Seguridad Social y
Ayuntamiento Albalat dels Sorells).

****5377T

Fotocopia DNI.

****6965K

Declaraciones responsables (Reunir requisitos, al
corriente pago Hacienda, Seguridad Social y
Ayuntamiento Albalat dels Sorells).

****5970P

Declaraciones responsables (Reunir requisitos, al
corriente pago Hacienda, Seguridad Social y
Ajuntament d' Albalat dels Sorells
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Listado solicitudes con deficiencias
Procedimiento: Subvenciones Directas o Nominativas

Ayuntamiento Albalat dels Sorells).
****1739B

Certificado del centro en cual se acredite que el
alumno está matriculado.

****7546J

Fotocopia Tarjeta TUIN o TUIN JOVE.

****7541Z

Fotocopia Tarjeta TUIN o TUIN JOVE.

Lo que se firma a los efectos oportunos en Albalat dels Sorells, a fecha de la firma.
EL ALCALDE,
(DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE)

Ajuntament d' Albalat dels Sorells
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Expedient n.: 22/2019
Llistat Provisional sol·licituds amb deficiències
Procediment: Subvencions Directes o Nominatives

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DE L'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC
DEL METRO MITJANÇANT EL BONOMETRO JOVE

En relació amb les Bases aprovades mitjançant acord del Ple de data 30 de gener de
2019, i publicada en el BOP núm. 35 de 19 de febrer de 2019, i atesa la Base
Quarta, apartat 4, s'informa del LLISTAT DE SOL·LICITUDS EN LES QUALS S'HAN
OBSERVAT DEFICIÈNCIES CORREGIBLES, a fi de que els interessats/as puguen
esmenar aquestes deficiències i poder continuar amb el procediment.

La documentació citada haurà de ser aportada en el termini establit, en cas
contrari es procedirà al seu arxiu, advertint-li que transcorreguts tres mesos sense
aportació de la documentació requerida, es declararà la caducitat del procediment i
l'arxivament de les actuacions en compliment d'el que s'estableix en l'article 95 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

DNI/NIE
SOL·LICITANT

ESMENA DOCUMENTACIÓ

****2129P

Sol·licitud signada i Declaracions responsables (Reunir
requisits, al corrent pague Hisenda, Seguretat Social i
Ajuntament Albalat dels Sorells).

****5559T

Declaracions responsables (Reunir requisits, al corrent
pague Hisenda, Seguretat Social i Ajuntament Albalat
dels Sorells).

****5377T

Fotocòpia DNI.

****6965K

Declaracions responsables (Reunir requisits, al corrent
Ajuntament d' Albalat dels Sorells
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Publicat aquest llistat els/les interessats/as tindran un termini de deu dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà a la seua inserció en el portal de transparència, en el
tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament, per a esmenar la documentació
requerida, mitjançant registre en l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells,
preferiblement.

pague Hisenda, Seguretat Social i Ajuntament Albalat
dels Sorells).
****5970P

Declaracions responsables (Reunir requisits, al corrent
pague Hisenda, Seguretat Social i Ajuntament Albalat
dels Sorells).

****1739B

Certificat del centre en què s’acredite que l’alumne/a
està matriculat/ada.

****7546J

Fotocòpia Targeta TUIN o TUIN JOVE.

****7541Z
Fotocòpia Targeta TUIN o TUIN JOVE.
El que se signa als efectes oportuns a Albalat dels Sorells, a data de la signatura.
L'ALCALDE,
(DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT)

Ajuntament d' Albalat dels Sorells
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