CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)
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Expte: 2021/A002/000001
AXUDAS DO PLAN MUNICIPAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA E LABORAL DO
CONCELLO DAS PONTES (APREL III HOSTALARÍA-2021), DESTINADAS A PALIAR O
IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL E LABORAL, DERIVADO DA CRISE SANITARIA
PROVOCADA POLO COVID-19 SOBRE O SECTOR DA HOSTALARÍA DO CONCELLO DAS
PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.
Listaxe nº3 das persoas solicitantes que non achegaron a totalidade da documentación requirida nas
bases reguladoras e nas que se indica a documentación requirida:
EXPEDIENTE

2021/A003/000043

2021/A003/000044

SOLICITANTE

David García Rubiños

Javier Pita Bouza

NIF

REQUIRIMENTO

**8286***

Segundo o art. 5 letra d) das bases reguladoras. Deberá achegar
unha declaración responsable na que se faga constar de xeito claro
a redución da facturación do 20% nos referidos períodos.

**6636***

- Segundo o art. 5 letra d) das bases reguladoras. Deberá achegar
unha declaración responsable na que se faga constar de xeito claro
a redución da facturación do 20% nos referidos períodos.
-Segundo o art. 2.1 letra g) das bases reguladoras. Deberá achegar
o xustificante bancareo do pago do alugueiro.

Segundo a Base 7ª a documentación requirida que deberán dirixir ao IPPEC, presentarase por vía
telemática a través da Sede electrónica do Concello das Pontes de García Rodríguez, indicando en
todo caso o nome do solicitante así coma o expediente sobre o que se presenta a documentación
segundo as listaxes que se farán públicas na páxina web e no taboleiro electrónico do Concello.

CVD: qZ5k24VezvNFZwW/BjxX
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Segundo a Base 7ª as persoas solicitantes referidas anteriormente outórgaselle o prazo de 5 días
hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación das listaxes na web e no taboleiro do
Concello, para que emenden a súa solicitude e presenten a documentción requirida, de non
realizarse terase por desistido da súa solicitude, previa resolución ditada nos termos previstos no
artigo 21 da Lei 39/2015 de PAC.

Asdo. Ana María Pena Purriños
Concellira de RRHH, Industria e Emprego

