CONCELLO DE
OLEIROS

REQUIRIMENTO DE EMENDA DA DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDE DE AXUDA A
COMEDORES ESCOLARES CURSO 2020-2021
Vista a documentación presentada polas persoas que se relacionan a continuación ao
abeiro da Convocatoria de axudas para a asistencia a comedores escolares. Curso
2020/2021, publicada no BOP nº 136, de 24 de agosto e á vista do disposto nos artigos 4.e 5.-.6 das Bases reguladoras que rixen a antedita convocatoria,
En cumprimento do disposto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de
Galicia,

SOLICITANTE EIVA A ENMENDAR
49915329Q
Non estar ao corrente das súas
obrigas coa Axencia Tributaria
32943818K
32812524B
Ser debedor da Facenda Municipal
49333531A
ningún dos membros computables
46900547M
da unidade familiar
48111898S
32836903X
46898351V
Non estar ao corrente das súas
obrigas coa Axencia Tributaria

DEBE APORTAR
Certificado de estar ao corrente
coa Axencia Tributaria
Certificado de non ser debedor da
Facenda Municipal ningún dos
membros computables da unidade
familiar
Certificado de estar ao corrente
coa Axencia Tributaria

Advírteselles, que en caso de non facelo teráselles por desistido da súa solicitude despois
da resolución á que se refire o artigo 68.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Este requirimento publicarase no taboleiro de edictos do Centro Cultural “A Fábrica”, na
páxina web do Concello e nos centros escolares: CEIPs Luis Seoane, Parga Pondal, Valle
Inclán e Juana de Vega e no IES Miraflores, de conformidade co disposto no artigo 5. 6 das
Bases reguladoras.
En Oleiros, asinado dixitalmente pola concelleira de Educación, Instrutora do expediente, na
data que figura ao pé deste requerimento.
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REQUÍRESE, ás persoas co número de DNI que se relacionan a continuación para que no
prazo máximo e improrrogable de DEZ DÍAS desde a publicación deste requerimento,
procedan a enmedar os erros ou deficiencias que se sinalan, ou aportar a documentación
que se relaciona:

