
Oficina Gestora: Ajuntament de Manresa
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
 

 

En relació amb el procediment regulat per la Resolució DSO/414/2022, de 18 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència
pública competitiva, de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022, les persones que es   relacionen a continuació han
d’aportar la documentació que en cada cas s’hi indica per tal que l’òrgan encarregat de  la gestió de l’expedient  pugui prosseguir el tràmit.

Expedient Data
Registre

DNI/NIE Perceptor Documentació a aportar

B G - 01645 2022 09/03/22 ***9312** MJV * Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.

B G - 01880 2022 09/03/22 ***0710** LCE * Document acreditatiu o justificació de que L.C.E. (13/04/1936) no disposa de l’ús i gaudi de l’habitatge que te
en propietat al 50%.

B G - 04168 2022 21/03/22 ***0626** MAC * Document acreditatiu o justificació de que M.A.C. (16/12/1953) no disposa de l’ús i gaudi de l’habitatge que te
en propietat al 50%.

B G - 04485 2022 22/03/22 ****8166* MC * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B G - 04645 2022 22/03/22 ****0367* AN * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
B G - 04800 2022 23/03/22 ****0209* SG * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de la sol·licitant.
B G - 04900 2022 23/03/22 ***2283** MEP * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de la sol·licitant.

* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B G - 05402 2022 25/03/22 ***8240** AEL * Document acreditatiu o justificació de que A.M.E.LL (18/04/1951) no disposa de l’ús i gaudi dels l’habitatges
que te en propietat al 100%.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de la sol·licitant.

B G - 08946 2022 21/04/22 ***9735** MBF * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència.
* Rebut de lloguer del mes de maig de l'any 2022 pagat per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o
rebut emès per l'administrador de la Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.
* Llibre de familia

B G - 09405 2022 25/04/22 ****2993* LDL * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de:
- X.E.D.L.C. (06/06/1999)
- J.E.M.C. (13/09/1974)
- C.E.D.E.R. (14/01/1972)
- C.A.D.M.V. (09/01/2002)
* Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.

B G - 09430 2022 25/04/22 ****7775* AA * Rebut de lloguer de maig de l'any 2022 pagat per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut
emès per l'administrador de la Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B G - 09778 2022 27/04/22 ***8278** ANS * Llibre de familia de U.M.B.
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B G - 09884 2022 27/04/22 ****7842* MEK * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'acord o pacte amb el propietari de l'habitatge o annex del
contracte de lloguer, on justifiqui la rebaixa mensual del lloguer.



 
 
Manresa, 25/05/2022
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B G - 10080 2022 28/04/22 ****9214* KH * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de Y.H. (16/04/1997).
* Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B G - 10209 2022 28/04/22 ***9147** APB * Rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant. Núm.
compte on s'ha d'ingressar l'ajut
- Núm. compte des d'on es paga el lloguer si és diferent d'on s'ingressa l'ajut

B G - 10309 2022 29/04/22 ***4038** MGS * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant. Núm.
compte on s'ha d'ingressar l'ajut
- Núm. compte des d'on es paga el lloguer si és diferent d'on s'ingressa l'ajut

B G - 10614 2022 29/04/22 ***6366** MVP * Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant. Núm.
compte on s'ha d'ingressar l'ajut
- Núm. compte des d'on es paga el lloguer si és diferent d'on s'ingressa l'ajut

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa saber a les persones que figuren al llistat que
disposen d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta notificació al tauler d'anuncis d'aquesta entitat gestora per presentar tota la
documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han detectat. En cas de no fer-ho, s'entendrà que desisteixen de la seva petició, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


