
    - MODEL 1-

PROGRAMA DE TREBALLS DE MANTENIMENT DELS PISOS  DE LA BORSA DE
LLOGUER SOCIAL DE  L'AJUNTAMENT DE SALT

Sol·licitant: ____________________________________________________________

DNI/NIE______________________________________________________________

domiciliat/da a ____________________________________________, tel.: ___________

actuant com a___________________________________________________________

de l'habitatge inclòs en la Borsa de Lloguer Social de l'Ajuntament de Salt, situat a Salt,

____________________________________________________  núm. ___________

EXPOSO:

 Que estic assabentat/da de la convocatòria oberta per a participar en el Programa
de  treballs  de  manteniment  dels  pisos  de  la  Borsa  de  Lloguer  Social  de
l'Ajuntament de Salt i que estic interessat/ada a participar-hi.

 Que  CONEC les  bases  específiques  que  regeixen  aquest  programa  i  les
ACCEPTO. En conseqüència, em comprometo a assumir les obligacions que es
deriven de les bases i de la convocatòria aprovada per a aquest exercici, en cas
que la meva sol·licitud es resolgui favorablement.

 Que autoritzo expressament l'Ajuntament de Salt a fer les consultes telemàtiques
necessàries  davant  l'Agència  Tributària,   la  TGSS  i  la  hisenda/recaptació
municipal  per  comprovar  si  estic  al  corrent  de  pagament  de  les  obligacions
tributàries 

El/la sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en
aquest cas queda obligat a aportar les certificacions d’aquests organismes

 ACCEPTO

 NO ACCEPTO

SOL·LICITO:

L’Ajuntament  de Salt  acollir-se als  ajuts del  programa treballs de manteniment dels
pisos de la Borsa de Lloguer Social de l’Ajuntament de Salt.

Salt, ____de ______________ de 20___

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
 NIF del/la sol·licitant
 Acreditació de la propietat (títol de propietat) o de la representació 
 Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de

beneficiari (MODEL 2)

Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l’Ajuntament de Salt creat amb finalitats
de registre dels escrits que rep o notificacions i correspondència que lliura l’Ajuntament. No seran cedides
a terceres persones,
+  excepte  en  els  casos  previstos  legalment.  En  qualsevol  moment  vostè  pot  exercir  els  seus  drets
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde-President de l’Ajuntament.


