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Requeriment d'esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per
a ajudes al lloguer d'habitatges per a joves en el terme municipal de Calvià aprovada per la Junta de
Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2019
Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2019 es van aprovar les bases reguladores i la
convocatòria de subvencions per a ajudes al lloguer d'habitatges per a joves en el terme municipal de Calvià
(BOIB núm. 123, de 7 de setembre de 2019).

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

De conformitat amb el que estableix l'article 20 de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes al lloguer
d’habitatges per a joves en el terme municipal de Calvià, si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix la
normativa o manqués documentació, l'Ajuntament de Calvià ha de requerir a la persona interessada perquè, en el
termini improrrogable de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, i se li ha d'indicar
que, en el cas que no ho faci, s'entén que desisteix de la sol·licitud i s'ha de dictar la resolució corresponent,
d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Aquest requeriment d'esmena i els altres actes de tràmit seran objecte de publicació en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Calvià i a la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià (www.calvia.com).
A aquest efecte, els sol·licitants que es detallen en l'annex I disposen d'un termini de 10 dies hàbils des de la
publicació d'aquest document per esmenar les deficiències o aportar la documentació requerida en el citat annex I.
Una vegada finalitzat el termini establert sense esmenar o aportar la documentació, s'entendrà que desisteix de la
sol·licitud i es procedirà prèvia la resolució corresponent, a l'arxiu de l'expedient.

Calvià,
La tinent d'Alcalde delegada de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia Local
(Delegació de batlia de 17 de juny de 2019)
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ANNEX I

NOM I LLINATGES

DNI/NIE

Nº
DEFICIÈNCIES
EXPEDIE
NT

Juan Cruz San Román

****0201*

03/2019

A,F,J

Alice Aurelie Herbert

****6842*

04/2019

A,B,F,H,J

Manon Diquero

****2621*

05/2019

B,C,D,G,H,J,K

María Isabel Moreno Torres

***1579**

09/2019

A

Josep Aires Dias Segura

***6510**

10/2019

N

Francisco Javier García Martos

***5732**

13/2019

H

Laia Padrós Canals

***9520**

14/2019

N

Nedine Munira Barrios Awadallah

****5829*

16/2019

A,B,C,D,F,H,J,L,K

Nicola Lea Dunning

****0047*

18/2019

A,B

Alejandra Patricia Alamo Cocinero

***7153**

19/2019

B,F,H,J

Sonia Gordillo Muñoz

***7589**

21/2019

A,B,F,H,J,K

Isabel Mercedes Harana Pérez

***4060**

22/2019

B,F,G,H,J,K

Bianca Louise Woodrow Lyle

****5590*

23/2019

F,H,J

Vladina Tsankova Tsankova

****4593*

24/2019

A,B,C,F

Ángel Sandoval Campos

***0484**

25/2019

B, N

A. Sol·licitud incompleta o incorrecta
B. Manca documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'AEAT o
C. Apareix deute o errada en la documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat
Social, l’Ajuntament de Calvià o l’AEAT
D. Apareix titularitat o errada en documentació acreditativa de titularitats immobiliàries en territori
espanyol
E. Falta contracte d'arrendament o està incorrecte o incomplet
F. Falta dipòsit fiança IBAVI o està incomplet o incorrecte
G. Certificat de convivència incorrecte o no acredita residència a habitatge llogat
H. Falten rebuts mensuals de lloguer o estan incorrectes o incomplets
I. Manca llibre de família
J. Manca IRPF de l'últim exercici o certificat d'imputacions IRPF o està incomplet o supera ingressos
màxims
K. Supera edat màxima
L. No acredita residència legal a Espanya
M. Sol·licitud fora de termini
N. Incompatible amb altres ajudes

