Oficina Gestora: Ajuntament de Badalona
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

DNI/NIE

Perceptor Documentació a aportar

B G - 05323 2022

Data
Registre
25/03/22

***2985**

ABA

* Declaració del sol·licitant indicant tots els membres que formen la seva unitat de convivència. Fent constar el
nom i cognoms, el DNI/NIE o número de passaport de cada membre. (A.B.B)

B G - 06930 2022

04/04/22

***0497**

ARM

* Declaració del sol·licitant indicant tots els membres que formen la seva unitat de convivència. Fent constar el
nom i cognoms, el DNI/NIE o número de passaport de cada membre.JG.R.R. i MA.R.M.

B G - 07838 2022

11/04/22

****7053*

OMA

* 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.
* Declaració del sol·licitant indicant tots els membres que formen la seva unitat de convivència. Fent constar el
nom i cognoms, el DNI/NIE o número de passaport de cada membre.
* Original i fotocòpia del NIE de (O.Y.M.A) (M.V.F.M)
* Aportar la totalitat dels fulls del llibre de família.
* Certificat de titularitat de compte bancària a nom del sol.licitant o full de transferència bancària normalitzat a
nom del sol.licitant (En el full ha de constar la localitat i data i ha d’estar degudament signat i segellat per
l’entitat de crèdit i pel creditor/creditora, en l’espai corresponent en el model normalitzat).

B G - 06962 2022

04/04/22

***5301**

MGM

* Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres de
millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signar per les dues parts.
* Declaració del sol·licitant indicant tots els membres que formen la seva unitat de convivència. Fent constar el
nom i cognoms, el DNI/NIE o número de passaport de cada membre.Falta DB.O.S.

B G - 07264 2022

06/04/22

***9416**

ENC

B G - 07334 2022

06/04/22

***0080**

BDF

* 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.Falta mes de març.
* Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres de
millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 07728 2022

08/04/22

***4581**

JGM

* Acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador. Tal i com
estableix l’art.36 de Llei d’Arrendament Urbans. ANY 2020
* Annex al contracte de lloguer on es detalli el concepte de l´import de lloguer (renta d'arrendament, obres de
millora, l´ibi, comunitat de propietaris…). L’annex ha d'estar signar per ambdues parts.

B G - 10273 2022

29/04/22

***0463**

FGS

* Aportar la totalitat dels fulls de contracte de lloguer i annexes al contracte

B G - 08577 2022

19/04/22

***7313**

AHC

* Aportar la totalitat dels fulls del llibre de família.

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.

Badalona, 10/05/2022

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

