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CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A PIMES, MICROPIMES, MENUTS 

EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE BANYERES DE MARIOLA AMB 

DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’ IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID-19. 

Reunits la comissió de valoració composta per la persona titular de la regidoria coordinadora de 
l'àrea amb competència en matèria de Promoció Econòmica, com a president/a; el interventor de 
la Corporació com a secretari i la tècnic municipal, nomenat per la persona titular de la regidoria 
coordinadora de l'Àrea amb competència en matèria de Promoció Econòmica. 

Queda resolta la següent resolució: 

LLISTATS PROVISIONALS 

 

• Sol·licituds proposades com a beneficiàries per haver presentat la seua sol·licitud, reunint 
la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria 

NINGUNA 

• Sol·licituds que no compleixen els requisits establits en la convocatòria, quedant la seua 
sol·licitud desestimada. 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA DNI MOTIUS 

SARA FERRE SILVESTRE ..6804... NO ARRIBAR AL MÍNIM 
REQUERIT 

ANA MILAGROS MIRÓ 
BALLESTER 

..6700... NO ARRIBAR AL MÍNIM 
REQUERIT 

 

• Sol·licituds que no han aportat la totalitat de la documentació requerida.  

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA DNI MOTIUS 

JUAN GIL ALBERO ..6530... FALTA DOCUMENTACIÓ 

CAROLINA ESTEVE NAVARRO ..6717... FALTA DOCUMENTACIÓ 

MARÍA PIEDAD FERRE FERRE ..7677... FALTA DOCUMENTACIÓ 

ALBERTO FRANCÉS CALABUIG ..7678... FALTA DOCUMENTACIÓ 
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JOSÉ MARÍA GARRIDO SALAS ..0830... FALTA DOCUMENTACIÓ 

SALVADOR GÓMEZ OLCINA ..6417... FALTA DOCUMENTACIÓ 

RAFAEL REVERT PUERTO ..6284... FALTA DOCUMENTACIÓ 

MARÍA MURCIA FERRE ..4239... FALTA DOCUMENTACIÓ 

MARSALA DESIGN S.L B42518860 FALTA DOCUMENTACIÓ 

 

A les persones sol·licitants referides en els apartats b) i c), se'ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils 
a comptar a l’endemà de la publicació d’estes llistes a la tauló d’edictes i a la pàgina web de 
l’ajuntament perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, es menen 
la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida. 

Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a això, 
s'elevarà la proposta de resolució a la Comissió de Valoració perquè la sotmesa a aprovació de 
l'òrgan competent, i se’n faça la posterior publicació. 

La resolució definitiva serà objecte de publicació, en la pàgina Web municipal, al tauler d'edictes 
electrònic de l'Ajuntament, al bolletí de la província (BOP)  i en la Base de dades Nacional de 
Subvencions, i aquesta publicació tindrà els efectes de notificació. 

La resolució de concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament de les subvencions, que 
fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i 
determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se la persona beneficiària d'aquestes, com la 
desestimació expressa de la resta de les sol·licituds,en el seu cas. 

Signa la present els integrants de la comissió de valoració. 

 

Banyeres de Mariola a 9 de novembre de 2020 

 

President     Secretari    Tècnica ADL 
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