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REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 

 

En relació amb el procediment regulat per la RESOLUCIÓ DE 5 DE DESEMBRE DE 2019, PER LA QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PROGRAMA DE LLOGUER JOVE DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A L’ANY 2020,  BDNS 
(Identif.):485960, publicada en el BOPB del 20 de desembre de 2019, 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. 
 
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 disposaran d'un termini de 10 dies, per presentar tota la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han detectat, i 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.   
 
Atès que el Reial Decret 537/2020 de 22 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat en el Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma per la gestió del covid19 en el seu article 9 ha aixecat la suspensió de tots els procediments administratius a partir del dia 1 de juny de 2020, el 
termini de 10 dies hàbils s’iniciarà el dia 1 de juny i finalitzarà el 12 de juny de 2020, en els quals s’haurà d’aportar, preferiblement, per mitjans telemàtics la 

documentació requerida mitjançant el  registre de la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 

 

Núm.Expedient NUM. 
REGISTRE 

DATA 
REGISTRE 

DNI/NIE INICIALS NOM 
SOL·LICITANT 

REQUERIMENT 

000003/2020-eSUB 2019050739 31/12/2019 ****639V LTN Cal aportar rebut/s lloguer de 2020 

000004/2020-eSUB 2019050755 31/12/2019 ****719Y LPP Cal aportar rebut/s lloguer de 2020 

 

000009/2020-eSUB 2020000504 07/01/2020 ****147L AHG Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària amb signatura 
de la sol·licitant conforme les dades bancàries són certes.  
 

000010/2020-eSUB 2020000557 08/01/2020 ****869D LNM Cal aportar contracte i rebuts de l'habitatge objecte de la subvenció 

 

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17915
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000031/2020-eSUB 2020001995 15/01/2020 ****550E RSF En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació a la cèdula d'habitabilitat i al certificat d'eficiència energètica 

000033/2020-eSUB 2020002001 15/01/2020 ****131V BLLV Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària /En virtut de 
l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el contracte 
d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable en relació a 
la cèdula d'habitabilitat i al certificat d'eficiència energètica 

000036/2020-eSUB 2020002087 15/01/2020 ****566N JFSD Cal aportar rebut/s de lloguer 2020.  

000038/2020-eSUB 2020002220 16/01/2020 ****522Y AFH Cal aclarir la titularitat del contracte de lloguer en tant que el rebut de 
lloguer va a nom de MGP, i aquesta persona no figura en la sol·licitud, 
ni en el certificat de padró. 

000046/2020-eSUB 2020002503 20/01/2020 ****136B CSA Cal aclarir situació de padró de M.A.T.C amb NIF xxxx3464Q 

000048/2020-eSUB 2020002605 20/01/2020 ****047Z VT Cal aclarir situació de padró de co-titular contracte habitatge sra. A.S 
amb NIE xxxx25420P 

000053/2020-eSUB 2020002898 22/01/2020 ****837C PCR Cal acreditar ingressos actuals i situació laboral  de P.C.R amb NIF 
xxx1837C i de S.G.P amb NIF xxxx8167F  

 

000055/2020-eSUB 2020002940 22/01/2020 ****217N IRD Cal acreditar  ingressos actuals i situació laboral d' I.R.D amb NIF 
xxxx6217N 

000056/2020-eSUB 2020002982 22/01/2020 ****103N BBC Cal aportar contracte i rebuts de l'habitatge objecte de la subvenció 

 

000059/2020-eSUB 2020003104 23/01/2020 ****312R NAM Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària 

 

000061/2020-eSUB 2020003146 23/01/2020 ****513G JMFR Cal aclarir situació de co-titular contracte arrendament 

 

000062/2020-eSUB 2020003181 23/01/2020 ****137K SPE Cal acreditar ingressos actuals  de S.P.E amb NIF xxxx2137K 

 

000065/2020-eSUB 2020003221 23/01/2020 ****173Z SCI Cal acreditar empadronament dels titulars del contracte en l'habitatge 
llogat 
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000069/2020-eSUB 2020003311 24/01/2020 ****957J MCC Cal acreditar ingressos actuals de M.C.C. Amb NIF xxxx2957J i C.G.R 
amb NIF xxxx3882H 

000073/2020-eSUB 2020003377 24/01/2020 ****938M GEB En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació al certificat d'eficiència energètica 

000074/2020-eSUB 2020003390 24/01/2020 ****260D FMS Cal aclarir situació co-titular contracte arrendament  

000080/2020-eSUB 2020003555 27/01/2020 ****023J NGN En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació a la cèdula d'habitabilitat i al certificat d'eficiència energètica 

000087/2020-eSUB 2020003783 28/01/2020 ****698X ARP En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació a la cèdula d'habitabilitat i al certificat d'eficiència energètica 

000091/2020-eSUB 2020003802 28/01/2020 ****198N RILR En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació al certificat d'eficiència energètica 

000100/2020-eSUB 2020004049 29/01/2020 ****480P AMV Cal aclarir si autoritza la consulta telemàtica o sinó presentar tota la 
documentació per tal de poder valorar la sol·licitud/ En virtut de l'article 
4 de les Bases reguladores cal acreditar que el contracte 
d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable en relació a 
la cèdula d'habitabilitat i al certificat d'eficiència energètica 

000102/2020-eSUB 2020004082 29/01/2020 ****173T AGB Cal acreditar ingressos actuals de A.G.B amb NIF xxxx6173T 

 

000108/2020-eSUB 2020004170 30/01/2020 ****512V MPM Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge 
llogat 

000109/2020-eSUB 2020004178 30/01/2020 ****350D FYSA En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació a la cèdula d'habitabilitat i al certificat d'eficiència energètica 
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000112/2020-eSUB 2020004199 30/01/2020 ****312E XCF Cal acreditar ingressos actuals de X.C.F amb NIF xxxx1312E 

 

000114/2020-eSUB 2020004262 30/01/2020 ****352P DRP Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge 
llogat 

000116/2020-eSUB 2020004294 30/01/2020 ****672M RSG Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge 
llogat 

 

000120/2020-eSUB 2020004343 31/01/2020 ****373S MMA Cal aclarir situació de la unitat de convivència /  En virtut de l'article 4 
de les Bases reguladores cal acreditar que el contracte d'arrendament 
compleix la normativa legal vigent aplicable en relació a la fiança   

000123/2020-eSUB 2020004383 31/01/2020 ****639F LBL En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació a la cèdula d'habitabilitat, el certificat d'eficiència energètica 
i la fiança 

000124/2020-eSUB 2020004386 31/01/2020 ****104N AGS Cal aclarir situació co-titular contracte arrendament  

 

000125/2020-eSUB 2020004387 31/01/2020 ****466Q AAG Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària 

 

000128/2020-eSUB 2020004428 31/01/2020 ****087C EMC Cal aclarir situació dels 3 arrendataris en el contracte 

 

000133/2020-eSUB 2020004455 31/01/2020 ****408H BCL Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària 

 

000139/2020-eSUB 2020004495 31/01/2020 ****541C CRS En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació a la cèdula d'habitabilitat /Cal aclarir situació de la unitat de 
convivència 
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000142/2020-eSUB 2020004538 31/01/2020 ****116T CSN Cal aportar contracte, rebuts, sol·licitud de transferència bancària i 
documentació acreditativa d'ingressos de ****973Y E.G.C/ Cal 
acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge llogat / 
En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació a la cèdula d'habitabilitat i al certificat d'eficiència energètica  

000144/2020-eSUB 2020004541 31/01/2020 ****910E DRR En virtut de l'article 4 de les Bases reguladores cal acreditar que el 
contracte d'arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable 
en relació a la cèdula d'habitabilitat i al certificat d'eficiència energètica 

 

 

 

A Vilanova i la Geltrú, 29/05/2020 
 
 

 
La cap del servei d’Habitatge, 
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