
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 - 01186 2022 07/03/22 ***7157** MZO * Document acreditatiu o justificació de que M.C.Z.O (28/03/1956) no disposa de l’ús i gaudi de l’habitatge que
te en propietat al 50%.

B G - 01808 2022 09/03/22 ***9681** EMC * 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 - 02464 2022 11/03/22 ***0419** MCB * 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 - 02699 2022 14/03/22 ****3130* HBA * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de K.O. (01/01/1967), A.B.A (10/04/2004) i de F.B.A.
(10/04/2004).

B G - 02891 2022 15/03/22 ***8476** MMR * 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 - 03210 2022 16/03/22 ****0903* MT * 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 - 03280 2022 16/03/22 ***0091** MVC * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
B G - 03328 2022 16/03/22 ***7768** FGC * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del 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.
* 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 - 03406 2022 16/03/22 ***8183** CMM * 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 - 04357 2022 21/03/22 ***9161** RLL * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de la sol·licitant.
* Rebuts de lloguer de febrer i març de l'any 2022 pagats 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 - 04593 2022 22/03/22 ***0871** CVT * Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.
* 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 dels mesos de gener i febrer de l'any 2022.

B G - 04933 2022 23/03/22 ***0986** MMA * 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.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de la sol·licitant.

B G - 05192 2022 24/03/22 ****0579* MDA * Document acreditatiu del pagament de la fiança del contracte de lloguer.
* DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de la sol·licitant.



 
 
Manresa, 25/04/2022
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B G - 05195 2022 24/03/22 ***1540** JBB * 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 - 05393 2022 25/03/22 ***5063** MAA * DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de la sol·licitant.
* Acreditació dels ingressos de l'any 2020 de M.P.A.A. (08/02/1945) amb la documentació que escaigui de la
següent :
- Declaració d'IRPF (Titular obligat)
* 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 - 06019 2022 29/03/22 ***5608** MCA * Rebuts de lloguer febrer i març de l'any 2022 pagats 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 - 06915 2022 04/04/22 ***1108** AFM * 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.
* Acreditació o justificació del número de compte on es fa el pagament de lloguer es titularitat del propietari o
administrador.

B G - 07831 2022 10/04/22 ***9535** CDW * Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* 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

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.


