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Requeriment d'esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions
per rehabilitar edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià, aprovada per la Junta de Govern
Local, en sessió celebrada el dia 20 d’agost de 2018
Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de 20 d'agost de 2018 es van aprovar les bases reguladores i la
convocatòria de subvencions per rehabilitar edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià (BOIB núm.
105 de 25 d'agost de 2018).
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De conformitat amb el que estableix l'article 6 de la convocatòria i d’acord amb el que preveu l’article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la
sol·licitud presentada de l’ajut, no reunís els requisits prevists o la documentació aportada fos incompleta,
s’hauria de requerir al sol·licitant perquè esmenàs les deficiències detectades o aportàs la documentació
necessària en el termini de deu dies hàbils, i advertir-lo que, si no complia aquest requeriment en els termes
prevists, s’entendria que desisteix de la seva sol·licitud, amb una resolució prèvia, que hauria de ser dictada
en els termes prevists a l’article 21 de l’esmentada Llei. Aquest requeriment d’esmena i els altres actes de
tràmit del procediment, així com qualsevol altra informació referent al mateix, únicament seran objecte de
publicació a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Calvià.
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 de batle delegada de Cohesió Social i Igualtat
(Delegació de batlia de data 6 de juliol de 2018)
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ANNEX I:
DNI/CIF

NºEXPEDIENT

DEFICIÈNCIES

43014816D

02/2018

A,B,C,D,E,F,H,G,O

H57792731

03/2018

B,C,D,M,N

E07193352

04/2018

C,D,M,N

H07799562

05/2018

A

33804760G

06/2018

C,E,H,G,O

H07726847

07/2018

C,K,H

28348349K

08/2018

A,C,F,H,G,O

46233952L

09/2018

B,F,G,O

H07308497

11/2018

K

H07494487

12/2018

B,M,N

H07513237

13/2018

C,D,H,M

H57475840

14/2018

C,D,G,H,K

H07530280

15/2018

D,G,H,K,M

43035477Q

16/2018

B,C,D,G,H,I,M

43173118W

17/2018

B,D,E,F,G,H,O

H07497415

18/2018

C,D,H,M

H7331838

19/2018

B,D,H

E07272610

20/2018

H

E07179161

21/2018

C,H

H07680564

22/2018

A,C,D,G,H,M

H57074569

23/2018

A,C,D,G,H,I,M

H07827009

24/2018

A,C,D,G,H,K,M

A. Sol·licitud incompleta o incorrecta
B. Manca document d'identitat o NIF de la comunitat de propietaris o és incorrecte
C. Manca termini d’execució de les obres que es pretenen dur a terme
D. Manca pressupost detallat de les obres amb messurament i preu unitari de cada partida i IVA,
signat pel promotor i constructor o està incomplet
E.Manca còpia de l’IRPF de l’últim exercici o certificat d’imputacions de l’IRPF de l’últim exercici de
tota la unitat familiar o està incomplet o excedeix els ingressos màxims establerts
F. Manca còpia de l’escriptura de propietat
G. Manca certificat d’estar al corrent d’obligacions amb l’Ajuntament de Calvià o apareix deute
H. Manca llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres, o bé document que acrediti haver-les
sol·licitat, i imprés de pagament de taxes municipals o la documentació és incompleta
I. Manca acord de la Junta de propietaris
J. No acredita residència habitual i permanent o incompleix el requisit
K. No acompleix requisit 75% d’habitatges de l’edifici siguin destinats a residència habitual i
permanent
L. No acompleix el requisit de 20 anys d’antiguitat
M. No acredita la representació en la que diu intervenir
N. Obres finalitzades abans de la preceptiva visita inicial d’inspecció prèvia
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O. Manca document acreditatiu composició unitat familiar (llibre de família o altre document que
acrediti composició unitat familiar)
Tal como estableix l’article 68.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, en els procediments iniciats a sol·licitud dels interessats, l’òrgan competent
podrà recaptar del sol·licitant la modificació o millora voluntàries dels termes d’aquesta. Fent ús d’aquesta
possibilitat s’insta als sol·licitants que ho estimin pertinent que presentin la següent documentació:
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- Pressupost honoraris tècnics que incloguin IVA

