Projecte d’Intervenció Integral al Centre urbà
i Grup Sant Isidori de Mollerussa

Núm. expedient: ______________
Convocatòria 2017

Certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris/àries
Dades de l’edifici a rehabilitar
Tipus de via

Nom de la via

Codi postal

Població

Dades de la reunió
Lloc

Número

Data

Bloc

Escala

Hora

Acords:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en: (marqueu les actuacions)
Obres per millorar les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
Obres de rehabilitació d’elements comuns i/o cobertes:
Obres per solucionar patologies estructurals o lesions que afectin a l’estabilitat, solidesa i la
seguretat de la coberta de l’edifici.
Obres d’impermeabilització i/o d’aïllament tèrmic de tota la coberta.
Obres de manteniment de la coberta consistents en la substitució de teules o altres elements
puntuals en mal estat, impermeabilització puntual o petites reparacions no estructurals.
Obres per a l’adequació de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament a la normativa
vigent.
Obres de rehabilitació de façanes:
Esmenar deficiències de seguretat
Recuperació de façana amb arrebossat i pintat
Recuperació de façana de pedra i altres elements singulars (esgrafiats, llinda de fusta,
recuperació d’antigues portalades o finestral de fusta, etc)
Aprovar el cos previst de les obres de l’empresa/es
____________________________________
segons el pressupost aportat, per un import total de _________________________euros (sense IVA).
Demanar la sol·licitud d’ajuts als serveis competents de l’Ajuntament de Mollerussa segons la normativa
i les convocatòries vigents.
Designar el/la senyor/a ________________________________________ per representar la comunitat
de propietaris davant als serveis competents de l’Ajuntament de Mollerussa i autoritzar-lo/a perquè actuï
en nom i representació de la comunitat, als efectes de notificacions i tràmits administratius relatius als
ajuts a la rehabilitació de les actuacions assenyalades en l’apartat 1.
Acceptar les condicions i limitacions de la convocatòria vigent, per obtenir els ajuts.
Facilitar l’accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats.
Designar com a compte única de la comunitat per efectuar l’ingrés de les subvencions sol·licitades el
següent:

Codi IBAN

Projecte d’Intervenció Integral al Centre urbà
i Grup Sant Isidori de Mollerussa

La qual cosa certifiquem a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davant l’Ajuntament de
Mollerussa.
Localitat i data

___________ , ____________________________

El/la president/a

El/la secretari/ària

Signatura
Nom i cognoms

Signatura
Nom i cognoms

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat
de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix. Les
persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades
personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de
manera expressa.

Projecte d’Intervenció Integral al Centre urbà
i Grup Sant Isidori de Mollerussa

Annex al certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris/àries

Núm. convocatòria 2017

Núm. expedient

Dades de l’edifici:
Tipus de via:

Nom de la via:

Codi postal:

Número:

Bloc:

Escala:

Població:

Relació de totes les persones propietàries/llogateres de l’edifici:

NIF del/ de la
propietari/ària

Buit

Nom i cognoms del/la
propietari/ària

Lloguer

Esc.

Pisporta

Residència
habitual

Indicar si es
destina a

En cas de no estar ocupat pel/ per la
propietari/ària: Nom i cognoms del/ de la
llogater/a i, o usuari/ària de l’habitatge

Localitat i data __________ , ________________________________
El/la president/a

El/la secretari/ària

Signatura
Nom i cognoms

Signatura
Nom i cognoms

NIF del llogater/a i, o
usuari/ària

Pàgina ___ de ___

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la
finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves
dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de manera expressa.

