
  Expedient: 660/2021/eSUB                 Requeriment documentació:30/07/2021 

 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
 

En relació amb el procediment regulat per la resolució de 27 de maig de 2021, 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 2021,  BDNS Identif.:    
566924, publicada en el BOPB del 3 de juny de 2021, les persones que es relacionen a continuació han d'aportar la documentació que 
en cada cas s'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 tindrien un termini de 10 dies per presentar tota la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han 
detectat. En atenció al període de vacances estivals excepcionalment es podrà presentar la documentació requerida i/o esmenar les 
deficiències detectades fins el dia 8 de setembre de 2021.  En cas de no fer-ho, s'entendrà que es desisteix de la petició de subvenció, d'acord 
amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.   
 
Les persones poden aportar la documentació a través de l’enllaç  https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17864   en cas de dubte 
poden posar-se en contacte al correu electrònic habitatge@vilanova.cat o bé trucant al telèfon de la Oficina Local d’Habitatge 93 816 90 31, 
sens perjudici que, en cas que calgui contrastar algun document original, aquest pugui ser requerit amb posterioritat. 
 
 
NÚM.  
EXPEDIENT 

NUM. 
REGISTRE 

DATA 
REGISTRE 

DNI / NIE INICIALS  
SOL·LICITANT 

REQUERIMENT  

979/2021/eSUB 2021022672 07/06/2021 *****495X PMG    En virtut de l’article 14 de les Bases Reguladores de Lloguer Jove, la 
concessió de la subvenció és incompatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut per la mateixa finalitat i termini, per qualsevol altra 
administració, per tant, el sol·licitant cal que presenti escrit renunciant a una 
de les dues subvencions si es concedeixen les dues.  
   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 

987/2021/eSUB 2021023707 15/06/2021 *****396Y  
AVV 

    En virtut de l’article 14 de les Bases Reguladores de Lloguer Jove, la 
concessió de la subvenció és incompatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut per la mateixa finalitat i termini, per qualsevol altra 
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administració, per tant, el sol·licitant cal que presenti escrit renunciant a una 
de les dues subvencions si es concedeixen les dues 
    Cal signar la sol·licitud de subvenció de Lloguer Jove  

989/2021/eSUB 2021024018 16/06/2021 *****152M KAEA     Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge 
llogat 
      En virtut de l’article 14 de les Bases Reguladores de Lloguer Jove, la 
concessió de la subvenció és incompatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut per la mateixa finalitat i termini, per qualsevol altra 
administració, per tant, el sol·licitant cal que presenti escrit renunciant a una 
de les dues subvencions si es concedeixen les dues 

996/2021/eSUB 2021024469 18/06/2021 *****405N JGM Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge lloguer 
998/2021/eSUB 2021024509 21/06/2021 *****466Q AAG       En virtut de l’article 14 de les Bases Reguladores de Lloguer Jove, la 

concessió de la subvenció és incompatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut per la mateixa finalitat i termini, per qualsevol altra 
administració, per tant, el sol·licitant cal que presenti escrit renunciant a una 
de les dues subvencions si es concedeixen les dues 
     Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge 
llogat 
     Cal signar la sol·licitud de subvenció de Lloguer Jove 

1002/2021/eSUB 2021024424 18/06/2021 *****471Z KAAM      En virtut l’article 4 Bases Reguladores de Lloguer Jove, cal estar al dia 
del compliment de les obligacions tributàries amb les diferents 
administracions públiques, i 
no tenir deutes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La sol·licitant té 
deute amb l’Agència Estatal Administració Tributària. Cal presentar 
document conforme no existeix aquest deute.  
     En virtut de l’article 14 de les Bases Reguladores de Lloguer Jove, la 
concessió de la subvenció és incompatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut per la mateixa finalitat i termini, per qualsevol altra 
administració. Hi ha un membre de la unitat de convivència que ha sol·licitat 
un ajut incompatible, per tant, cal que el sol·licitant presenti escrit renunciant 
a una de les dues subvencions si es concedeixen les dues 
 

1008/2021/eSUB 2021024814 22/06/2021 *****522Y AFH Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària 
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1012/2021/eSUB 2021024974 23/06/2021 *****714J GVJ Cal aportar contracte de lloguer 

1013/2021/eSUB 2021024923 23/06/2021 *****131V BLV Cal aportar contracte de lloguer  

1014/2021/eSUB 2021024925 23/06/2021 *****837C PCR       Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge 
llogat 
      En virtut de l’article 14 de les Bases Reguladores de Lloguer Jove, la 
concessió de la subvenció és incompatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut per la mateixa finalitat i termini, per qualsevol altra 
administració. El sol·licitant cal que presenti escrit renunciant a una de les 
dues subvencions si es concedeixen les dues 
     Cal acreditar ingressos del sol·licitant 

1017/2021/eSUB 2021024712 21/06/2021 *****147L AHG      Cal presentar sol·licitud de subvenció Lloguer Jove degudament 
omplerta i signada pel sol·licitant. 
      Cal presentar contracte de lloguer  

1018/2021/eSUB 2021024732 21/06/2021 *****809R NEC       Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge 
llogat 

1019/2021/eSUB 2021024748 22/06/2021 *****393Z SAE       Cal presentar sol·licitud de subvenció de lloguer jove signada  

1021/2021/eSUB 2021024858 22/06/2021 *****674D AEG     Cal presentar sol·licitud subvenció Lloguer Jove degudament omplerta i 
signada. 
    Cal aportar contracte de lloguer      
    En virtut de l’article 14 de les Bases Reguladores de Lloguer Jove, la 
concessió de la subvenció és incompatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut per la mateixa finalitat i termini, per qualsevol altra 
administració. El sol·licitant cal que presenti escrit renunciant a una de les 
dues subvencions si es concedeixen les dues 

1023/2021/eSUB 2021024908 22/06/2021 *****869D LNM     Cal aportar rebuts de lloguer de 2021. 
    Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge llogat 
    Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària 

1025/2021/eSUB 2021024912 22/06/2021 *****593G MAC     En virtut de l’article 14 de les Bases Reguladores de Lloguer Jove, la 
concessió de la subvenció és incompatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut per la mateixa finalitat i termini, per qualsevol altra 
administració. El sol·licitant cal que presenti escrit renunciant a una de les 
dues subvencions si es concedeixen les dues 
   Cal aportar ingressos 2021 del convivent, *****763Q 
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1026/2021/eSUB 2021024959 23/06/2021 *****959Y AMG     Cal presentar sol·licitud subvenció Lloguer Jove degudament omplerta i 
signada 
    En virtut article 4 Bases Reguladores cal que el sol·licitant presenti escrit 
exposant si hi ha relació de parentiu fins el segon grau de consanguinitat o 
afinitat amb l’arrendador.  

1028/2021/eSUB 2021024965 23/06/2021 *****319R LAR     Cal presentar sol·licitud de Lloguer Jove degudament signada 
    Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària segellat per 
l’entitat bancària  

1029/2021/eSUB 2021024983 23/06/2021 *****642B GBV     En virtut l’article 4 Bases Reguladores de Lloguer Jove, cal estar al dia 
del compliment de les obligacions tributàries amb les diferents 
administracions públiques, i 
no tenir deutes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El sol·licitant té 
deute amb l’Ajuntament. Cal presentar document conforme no existeix 
aquest deute.  
 

1030/2021/eSUB 2021025004 23/06/2021 *****209E JPR   Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge llogat 
  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  

1031/2021/eSUB 2021025013 23/06/2021 *****079M KTF     Cal presentar escrit exposant situació del document d’identitat de la 
sol·licitant.  
   Cal presentar rebuts de lloguer 2021 
   Cal presentar matrícula estudis.  
   Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària 

1034/2021/eSUB 2021025069 23/06/2021 *****088H MBG Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària segellat per 
l’entitat bancària 

1035/2021/eSUB 2021025072 23/06/2021 *****138Z LMG Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge llogat 
1036/2021/eSUB 2021025073 23/06/2021 *****048T LCB     En virtut l’article 4 Bases Reguladores de Lloguer Jove, cal estar al dia 

del compliment de les obligacions tributàries amb les diferents 
administracions públiques, i 
no tenir deutes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La sol·licitant té 
deute amb l’Ajuntament i amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
Cal presentar document conforme no existeix aquest deute 
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    Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge 
llogat 

1037/2021/eSUB 2021025074 23/06/2021 *****353K IFG     Cal aportar ingressos actuals de la sol·licitant..  
    Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge llogat 

1038/2021/eSUB 2021025086 23/06/2021 ****7742Q CLF     Cal presentar la sol·licitud de subvenció de Lloguer Jove degudament 
signada. 
    Cal aportar matrícula  estudis  
    Cal acreditar empadronament del titular del contracte en l'habitatge llogat 
    Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària segellat per 
l’entitat bancària i signada pel sol·licitant  

1039/2021/eSUB 2021025089 23/06/2021 *****357R MCC     Cal aportar Model normalitzat de transferència bancària segellat per 
l’entitat bancària  

1040/2021/eSUB 2021024531 21/06/2021 *****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 al 
certificat d'eficiència energètica 

 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, 30 de juliol de 2021 
 
 

 
La cap del servei d’Habitatge, 
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