Oficina Gestora: Ajuntament de Terrassa
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
En relació amb el procediment regulat per la Resolució TES/1169/2021 de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per al
pagament del lloguer per a l’any 2021, 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 M - 43388 2021

Data
Registre
28/05/21

***1616**

AFL

B M - 55796 2021

04/06/21

***8412**

DCP

B M - 57946 2021

06/06/21

***6857**

CBL

B M - 61484 2021

09/06/21

***8599**

ACA

B M - 62447 2021

09/06/21

***4826**

JAO

B M - 66326 2021

11/06/21

***5275**

COS

B M - 69508 2021
B M - 71700 2021

13/05/21
24/05/21

***3647**
***9216**

SAC
SEG

B M - 74487 2021

09/06/21

****3396*

NJ

B M - 75929 2021

08/06/21

****3774*

JFL

* Nòmines i/o certificat ingressos actuals (de gener fins a setembre 2021), Certificat OTG, pensió no
contributiva de tots els membres que formen la unitat de convivència.
* Declaració responsable. Model 1
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant amb data de 2021 o certificat de
titularitat del compte on voleu cobrar l'ajut.
* Passaport de I.ES.
* Contracte de lloguer de data 18/06/2015 sencer.
* Nòmines de gener a setembre de 2021 de la sol·licitant.
* Declaració responsable. Model 1
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s'ha d'ingressar
la prestació. Amd la data actual.
* Llibre de família, si escau.
* DNI vigent, vida laboral i ingressos 2019 de GL.V.C i AL.V.C
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant o certificat de titularitat amb el
núm. compte on s'ha d'ingressar la prestació,
* Nòmines de gener a setembre de 2021.
* Declaració responsable d'ingressos Model 1 fent constar els ingressos de l'any 2021.
* Contracte de lloguer de data 20/12/2019, anterior al presentat.
* Rebuts de lloguer de l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar
qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* DNI vigent, Declaració de renda o certificat acreditatiu dels ingressos 2019 de JC.C.A.
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant.
* NIE vigent de B.E i passaport vigent de A.M.
* Nòmines i/o certificat ingressos actuals , Certificat OTG, pensió no contributiva (de gener a setembre de
2021) de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral.
* Declaració responsable. Model 1
* No acrediteu els ingressos mínims que es requereixen a la convocatòria.
* Ha de presentar el número de compte corrent on paga el lloguer al propietari, en el contracte surt un número
diferent (i segons el contracte li faríem un rebut domiciliat)
* Nòmines i/o certificat ingressos, Certificat OTG, pensió no contributiva de gener a setembre de 2021 de tots
els membres de la unitat familiar en edat laboral.
* Declaració responsable. Model 1
* Declaració responsable. Model 1 on ha de fer constar els ingressos anuals de l'any 2021.

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.

Terrassa, 25/10/2021

El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

