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ESMENA SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2021 DESTINADA A
REDUIR L’IMPACTE ECONÒMIC I GARANTIR EL SOSTENIMENT DEL SECTOR
CULTURAL AFECTAT PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
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Vistes les sol·licituds presentades pels interessats que a continuació s'indiquen,
relatives a la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2021 DESTINADA A REDUIR
L’IMPACTE ECONÒMIC I GARANTIR EL SOSTENIMENT DEL SECTOR CULTURAL
AFECTAT PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 publicada en el BOIB núm. 165 de 30
de novembre de 2021, s'ha detectat que la documentació presentada conté els
següents errors:
NÚM.
EXPEDIENT

DNI/NIE/CIF

PENDENT ESMENA

1

43.140.606-N

(3) falta any 2021

2

43.131.312-X

(2) no s'ha aportat
(3) falta 1r trimestre any 2021
(5) falta certificat d'empadronament
(6) dades bancàries incorrectes

3

43.113.977-V

(2) no s'ha aportat
(3) falta any 2021
(5) falta certificat d'empadronament

4

43.096.553-G (2) falta any 2017 i 2018
(3) no s'ha aportat

5

43.117.512-X

(2) falta any 2017 i 2018
(3) no s'ha aportat

6

G-16610545

(2) (3) no s'han aportat

7

X-3164928-J

(2) falta any 2017 i 2018
(5) falta DNI

8

23.774.036-V

(2) no s'ha aportat
(3) falta any 2021
(5) falta DNI i certificat d'empadronament

9

46.789.803-Y

(3) falta any 2020 i 2021

10

02.608.502-A

(2) falta any 2017 i 2018
(3) no s'ha aportat

11

43.028.206-J

(3) falta any 2019 i 4t trimestre 2020

12

34.067.876-T

(1) (2) (3) (5) (6) (7) no s'han aportat

13

43.137.736-V

(2) no s'ha aportat
(3) falta any 2021

14

X-3117792-G

(2) falta any 2017
(3) no s'ha aportat

(1) Certificat d'estar donat d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
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(2) Documentació acreditativa d’haver exercit alguna activitat professional durant els
anys 2017, 2018 i 2019 per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial
d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA) o per compte aliè, en el Sistema Especial
d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts
escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals.
(3) Documentació acreditativa en què consti que el volum d’ingressos obtinguts en el
desenvolupament de la seva activitat empresarial durant el període juny de 2020 a agost de
2021 hagi estat al menys un 20% inferior en relació al volum d’ingressos obtingut en el mateix
període en el 2019.
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(4) Si és una persona jurídica, fotocòpia del document constitutiu de l'entitat i dels seus
estatuts socials o escriptures, degudament inscrits al registre corresponent, on quedi
clarament indicat el caràcter cultural de l'entitat. No cal presentar-ho si ha estat
presentat a l'Ajuntament de Calvià, si no han transcorregut més de tres anys des que la
va presentar i no ha experimentat cap canvi.
(5) Si és una persona física, fotocòpia del document nacional d'identitat i certificat
d'empadronament de la persona interessada.
(6) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.
(7) Annex I sol·licitud.
En atenció al que es preveu en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, se li
comunica que disposa d'un termini de DEU DIES per esmenar les deficiències de la
seva sol·licitud, advertint-li que de no fer-ho se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud,
prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la
citada Llei 39/2015.
Calvià,
La cap del Departament de Cultura
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