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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L'IMPACTE
ECONÒMIC QUE EL COVID-19 HA SUPOSAT SOBRE LES PIMES, *MICROPYMES,
XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DE XIXONA. PLA EXCMA.
DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT D'AJUDES A les PERSONES AUTÒNOMES,
PROFESSIONALS, MICROEMPRESES I PIMES COVID 19,

Sobre la base de la clàusula 10. PROCEDIMENT I INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT, de les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions referides:
“Prèviament a elaborar la proposta de resolució, es publicaran a l'efecte de notificació en la
pàgina web municipal www.xixona.es, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els
següents llistats:
a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per haver presentat la seua
sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria
abans d'esgotar-se el crèdit inicialment disponible destinat a atendre aquestes ajudes.
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria
quedant la seua sol·licitud desestimada.
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida
en el punt 9 de la Convocatòria amb indicació de la documentació requerida.
A les persones sol·licitants referides en el punt b) i c) se'ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils
perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la
seua sol·licitud i presenten la documentació requerida.
En el supòsit de no presentar aquesta documentació en el termini establit, es considerarà que
desisteixen de la sol·licitud formulada.”

A continuació, es publica el llistat corresponent a:
c)
Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació
requerida en el punt 9 de la Convocatòria amb indicació de la documentació requerida.
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n.º ordre Expedient

N.I.F.

ESMENA
PENDENT

1 2020/1414

485**921T

(3)

2 2020/1454

Y06**5867S

(3)

3 2020/1456

X08**7763C

(3)

4 2020/1458

B54**4086

(3)

5 2020/1481

485**001W

(3)

6 2020/1482

791**974-A

(3)

7 2020/1483

485**456-M

(3)

8 2020/1488

214**153L

(3)

9 2020/1486

B54**5419

(3)

B03**1759

(3)

10

2020/1492

(1) = Absència de signatura, art. 9 Bases Reguladores

(2) = Signatura electrònica no llegible, art. 2 Bases Reguladores
(3) = Documentació a aportar incompleta, art. 9 Bases Reguladores
(4) = Incompliment de requisits per a ser beneficiari, art. 6 Bases Reguladores
(5) = Incompatibilitat amb subvencions de GVA, art. 7 Bases Reguladores
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