
Ajuntament de Terrassa
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
 

 

En relació amb el procediment regulat per la Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió pagament del lloguer per
a l'any 2020, 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 M - 33099 2020 03/06/20 ****9624* FB * Contracte de lloguer de data anterior a 01/03/2020.
B M - 34571 2020 03/06/20 ****2856* YR * NIE vigents del sol·licitant i la seva esposa.
B M - 37127 2020 03/06/20 ****4996* YI * NIE vigent del sol·licitant

* H.E.B consta com a propietària d'un habitatge. Hauria d'acreditar que no té l'ús i gaudi o ha estat obtingut per
transmissió mortis causa.
* Rebut de lloguer pagat del mes de març.

B M - 37965 2020 03/06/20 ****3125* MC * NIE vigent del sol·licitant i la seva esposa.
B M - 61576 2020 19/06/20 ****8642* AJ * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent dels membres

que formen la unitat de convivència S.T, H.T, B.T.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de  família, si escau. Certificat de naixement de S.T,
H.T, B.T.
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Ha d'acreditar que és titular del
compte corrent.

B M - 61728 2020 19/06/20 ***7696** LEZ * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de  família, si escau.
* Segons la informació facilitada per la agència tributaria M.EA.Z, es titular obligat a presentar la declaració de
renda de l’any 2018.

B M - 62028 2020 19/06/20 ***8292** SEH * Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens
hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 62269 2020 19/06/20 ***4886** MBF * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. No està el contracte complert.
* Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 62564 2020 19/06/20 ****0425* HEB * Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 62769 2020 19/06/20 ****0000* MEO * Document que justifiqui la rebaixa del preu del lloguer, el que paga no es correspon amb el que diu el
contracte.

B M - 63754 2020 18/06/20 ****4301* AEH * Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 63781 2020 18/06/20 ****1707* AT * Original  o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat  per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 63797 2020 18/06/20 ****4298* JEK * Ha de presentar el contracte de lloguer sencer. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a
l'arrendador.
* Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 63883 2020 18/06/20 ****4323* AEM * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. El contracte presentat no està complert.



B M - 63895 2020 18/06/20 ****2408* RAM * Original o fotocòpia  del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de SA.G.G.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. El contracte no especifica l'import de la
renda que ha de pagar.
* Original  o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 63904 2020 18/06/20 ****1992* HA * Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte. Els rebuts d'abril i juny no es justifican perquè l'import que paga es inferior, hauria
de justificar un document de pacte.

B M - 63946 2020 18/06/20 ***0193** LOT * Original o fotocòpia, del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 64532 2020 18/06/20 ***4347** ACG * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. Als rebuts presentats de febrer i juny no
paga la totalitat del lloguer, hauria de presentar document que acrediti aquesta rebaixa o pacte.
* Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens
hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 64610 2020 18/06/20 ****5880* AZ * Original o fotocòpia  del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de O.Z.
*  L'arrendatari ha d'acreditar el perquè el que paga de lloguer es inferior al que diu el contracte.

B M - 64658 2020 23/06/20 ****8218* MM * Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MIFO any 2020. FALTEN FULLES
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. FALTEN FULLES

B M - 64663 2020 19/06/20 ****4778* RJ * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de  família, si escau.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. No està el contracte complert.
* Original  o fotocòpia dels rebuts de lloguer de abril, maig i juliol l'any 2020 pagats per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.
* Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens
hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 64741 2020 18/06/20 ****4311* FKM * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de O.B.
* Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de maig de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 64754 2020 19/06/20 ***5314** FGR * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent del/de la
sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Falta el passaport de J.B
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.

B M - 64793 2020 18/06/20 ****3872* FEB * Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de I.M.
B M - 64808 2020 19/06/20 ****3819* MB * Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens

hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 64819 2020 19/06/20 ****6321* AS * Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens
hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

* Document que acrediti la rebaixa del preu de lloguer, el que paga no es correspon amb el que diu el
contracte.



B M - 64828 2020 18/06/20 ***8780** MDA * Original o fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de JV.P.D que forma part de la unitat de
convivència.
* Ingressos de l'any 2018 i informe de la vida laboral de JV.P.D
* Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de maig de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte. No justifico el rebut del mes d'abril perquè no paga l'import total del lloguer, hauria
de presentar algun document que justifiqui la rebaixa del preu d'aquest mes.

B M - 64834 2020 19/06/20 ****2017* AEA * Segons la informació facilitada per la agència tributaria el sol.licitant es titular obligat a presentar la declaració
de renda de l’any 2018.

B M - 64844 2020 19/06/20 ***0006** KCA * Ha d'aportar el número de CCC del propietari on paga el lloguer.
B M - 64989 2020 19/06/20 ****4992* KC * Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juliol de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 65087 2020 19/06/20 ***2748** YPC * Original o fotocòpia  del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de WA.G.C, SL.A.P, membres que
formen la unitat de convivència.
* Ingressos de l'any 2018 i informe de la vida laboral de SL.A.P que forma part de la unitat de convivència.

B M - 65140 2020 23/06/20 ***6288** MMG * No acredita el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.
B M - 65276 2020 19/06/20 ***8040** GCL * Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de maig de l'any 2020 pagat per mitjà de transferència

bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.

B M - 65320 2020 23/06/20 ****2556* ZL * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 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 finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. MAIG A
DESEMBRE/2020
* No acredita el mínim d'ingressos que es requereix a la convocatòria.

B M - 65407 2020 19/06/20 ****9522* MH * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de  família, on consti M.H (fill)
* Original o fotocòpia dels rebuts de lloguer dels mesos des de març fins a data d'avui pagats per mitjà de
transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui
paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens
hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 65411 2020 19/06/20 ***2097** EMS * Original o fotocòpia del rebut de lloguer del mes de juny de l'any 2020 pagat  per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui
cobra, l'import i el concepte.
* Amb els ingressos comprovats de l'any 2018 no acrediteu ingressos suficients per pagar el lloguer. Ens
hauríeu de justificar com heu estat pagant el lloguer.

B M - 65831 2020 17/06/20 ***8426** LEM * A partir de la data de sol·licitud de l'ajut al lloguer, cal fer els pagaments del lloguer mitjançant transferència
bancària, rebut domiciliat o pagament a administrador. No s'acceptaran pagaments mitjançant ingrés en
compte. Cal fer arribar els rebuts del mes de juliol i agost pagats per les vies acceptades en aquesta
convocatòria.

B M - 66502 2020 23/06/20 ***7447** CNN * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 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 finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant. Núm. compte on s’ha d’ingressar
la prestació
- Núm. compte des d’on es paga el lloguer si és diferent d’on s’ingressa la prestació ENTITAT INCORRECTA

B M - 67967 2020 30/06/20 ***4888** LHC * No acrediteu el mínin d'ingressos que es requereix a la convocatoria.
B M - 68261 2020 01/07/20 ****5361* MEK * No acredita ingressos suficients per pagar el lloguer. Cal justificar altres fonts d'ingressos per l’exercici 2018.
B M - 68496 2020 17/06/20 ****7879* KE * El sol·licitant té propietats i la prestació d'ajut al lloguer és incompatible amb ser propietari d'un habitatge,

excepte en els supòsits en què no es disposi de l'ús i gaudi pels motius descrits a la convocatòria o quan el
dret recau sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per 'mortis causa'. Cal fer arribar documentació
justificativa (escriptura, acceptació o manifestació d'herència, sentència de separació o divorci, etc.) si es troba
en alguna de les situacions d'excepció.



B M - 68745 2020 01/07/20 ***6399** AIG * A partir de la data de sol·licitud de l'ajut al lloguer, cal fer els pagaments del lloguer mitjançant transferència
bancària, rebut domiciliat o pagament a administrador de finques acreditat. No s'accepten pagaments
mitjançant ingrés en compte ni altres mitjans. Cal aportar original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del rebut
de lloguer de juliol i agost de l'any 2020 pagat mitjançant una de les opcions vàlides. Al rebut ha de constar qui
paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* En aquesta convocatòria es tenen en compte els ingressos de l'exercici 2018. Cal presentar documentació
referent als ingressos obtinguts el 2018 (RGC, altres).

B M - 68932 2020 02/07/20 ***9187** IGB * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 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 finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.

B M - 69338 2020 03/07/20 ****3278* RRM * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.Està empadronat el Sr. F.M.L
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 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 finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Falta tota la documentació de F.M.L. o la sol.licitud de baixa del padró

B M - 69667 2020 17/06/20 ***2972** ANV * Sol·licitant no acredita ingressos per pagar el lloguer. Cal justificar les fonts d'ingressos de tots els membres
de la unitat de convivència per l’exercici 2018.

B M - 70058 2020 02/07/20 ****4183* AB * Original i fotocòpia,del passaport de A.B, O.B., Z.L.,D.B. i M.B.
B M - 70089 2020 17/06/20 ****9164* MM * A partir de la data de sol·licitud de l'ajut al lloguer, cal fer els pagaments del lloguer mitjançant transferència

bancària, rebut domiciliat o pagament a administrador. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el
concepte. No s'acceptaran pagaments mitjançant ingrés en compte. Cal adjuntar els rebuts de pagament dels
mesos posteriors a la presentació de la sol·licitud, pagats per algun dels mitjans reconeguts a la convocatòria.

B M - 70210 2020 03/07/20 ****1884* MT * Original i fotocòpia del DNI/NIF/NIE de tota la familia i passaport de J.Z.
* Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.No està empadronat J.Z.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de  família on surten els fills.
* Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 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 finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.Manca el rebut de
març, abril, maig i juny del 2020

B M - 70225 2020 17/06/20 ***0017** FFM * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
* Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/ATC/TGSS)
* Documentació que acrediti la situació laboral d'augment o disminucció d'ingressos: cal aportar documentació
acreditativa de tots els ingressos percebuts durant el 2020 (la documentació que s'escaigui: certificat empresa,
nòmines, prestació d'atur, erte, pensió, ajuts públics, etc.)

B M - 70894 2020 17/06/20 ***5204** HGA * A partir de la data de sol·licitud de l'ajut al lloguer, cal fer els pagaments del lloguer mitjançant transferència
bancària, rebut domiciliat o pagament a administrador. No s'acceptaran pagaments mitjançant ingrés en
compte. Cal presentar els rebuts de lloguer de juliol i agost de l'any 2020 pagats per un dels mitjans acceptats
a la convocatòria. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Al domicili consten empadronades persones que no apareixen a la sol·licitud (AF.S., M.V.L., MI.L.V.). Cal
identificar-les (DNI, NIE o passaport) i presentar les fonts d’ingressos d’aquestes del 2018.

B M - 70925 2020 17/06/20 ****6954* MEH * A partir de la data de sol·licitud de l'ajut al lloguer, cal fer els pagaments del lloguer mitjançant transferència
bancària, rebut domiciliat o pagament a administrador. No s'acceptaran pagaments mitjançant ingrés en
compte. Cal presentar rebuts de  juliol i agost de 2020 pagats per un dels mitjans acceptats a la convocatòria.
Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.
* Justificant membres de la unitat de convivència (UC): al domicili consten empadronades persones que no
apareixen a la sol·licitud (B.EH. ***7434**). Cal identificar-les i presentar les fonts d’ingressos d’aquestes del
2018.

B M - 71129 2020 17/06/20 ***9197** MMG * A partir de la data de sol·licitud de l'ajut al lloguer, cal fer els pagaments del lloguer mitjançant transferència
bancària, rebut domiciliat o pagament a administrador. No s'acceptaran pagaments mitjançant ingrés en
compte. Cal aportar els rebuts de lloguer de juliol i agost de l'any 2020 pagats pels mitjans reconeguts en
aquesta convocatòria. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte.



 
 
Terrassa, 18/12/2020
 
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa

B M - 71256 2020 26/06/20 ***3792** YJF * Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/ATC/TGSS)La sol-licitan Y.J.F. i  la persona J.M.J. estan obligats a fer
la renda  i no la tenen feta.
* No acrediteu el mínin d'ingressos que es requereix  a la convocatoria.

B M - 71312 2020 17/06/20 ****9325* TGP * Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a la data de
presentació de la sol·licitud (juny 2020) per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per
l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. (Als documents
presentats no consta data de pagament, cal presentar rebuts on es pugui veure la informació que es demana).
* No acredita ingressos suficients per pagar el lloguer. Cal justificar altres fonts d'ingressos per l’exercici 2018.

B M - 71919 2020 17/06/20 ***4728** MMC * Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i de les persones
que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
* Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/ATC/TGSS)
* Degut a que la sol·licitant s’oposa a la consulta de dades, i presenta declaració responsable d'ingressos
percebuts (model 1) haurà de fer arribar la documentació que acrediti els ingressos percebuts el 2020 per tots
els membres de la unitat familiar i la documentació que justifiqui que es es troba en una de les situacions
previstes. En cas de persones beneficiàries d’ajuts, prestacions o pensions: certificats o resolució que acrediti
la percepció de l’ajut o pensió emès per l’INSS o l’òrgan gestor corresponent, on es detalli l’import i el període
de cobrament. En cas de no estar sota una de les situacions previstes en la declaració responsable
d'ingressos, presentar IPRF 2018.
* A partir de la data de sol·licitud de l'ajut al lloguer, cal fer els pagaments del lloguer mitjançant transferència
bancària, rebut domiciliat o pagament a administrador. No s'acceptaran pagaments mitjançant ingrés en
compte. Cal aportar els rebuts de lloguer de juliol i agost de l'any 2020 pagats pels mitjans reconeguts en
aquesta convocatòria. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Alhora, falten els rebuts
de lloguer d'Abril, Maig i Juny.

B M - 72277 2020 26/06/20 ***8606** MRV * Certificat acreditatiu del sol·licitant de complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social (AEAT/ATC/TGSS) Titular obligat a fe la renda i no la te feta.

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.


