
 

 

 

 

 

 

 

ANUNCI 

Exp. X2020002721 

la Junta de Govern Local, amb la salvetat del que disposa l’article 206 del R.O.F. i R.J. 
de les Entitats Locals, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 2021, 
adoptà, entre d’altres, el següent acord: 
 
 
“PRIMER.- Aprovar les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a la participació en 
el procés d’adjudicació dels habitatges en règim de lloguer del carrer Canonge núm. 
52, promoguts per l’Ajuntament d’Alella (annexos 1 i 2, adjunts a l’esmentada 
proposta). 
 
SEGON.- Sotmetre aquestes llistes a informació pública a través del tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, i de la pàgina web, durant un termini de 10 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb les bases aprovades el 31 de 
novembre de 2020 i modificades el 21 de gener de 2021.” 
 
  Annex 1: 

DNI 
ADMÈS/ 
EXCLÒS 

47726674H ADMÈS 

X2817720J ADMÈS 

38868056B ADMÈS 

48224551Z ADMÈS 

47913872L ADMÈS 

47330963E ADMÈS 

47276998S ADMÈS 

38869787V ADMÈS 

47442886G ADMÈS 

47277671K ADMÈS 

77317368Q ADMÈS 

47334884X ADMÈS 

47441974N ADMÈS 



 

 

 

 

 

 

 

39434423A ADMÈS 

77317459S ADMÈS 

47440142C ADMÈS 

46764522W ADMÈS 

47721856F ADMÈS 

47868419Z ADMÈS 

53287462G ADMÈS 

39967684D ADMÈS 

48224565M ADMÈS 

36525646J ADMÈS 

47273272S ADMÈS 

47737169W ADMÈS 

39959085N ADMÈS 

 
Annex 2: 
 
     

DNI 
ADMÈS/ 
EXCLÒS 

MOTIU 
EXCLUSIÓ 

43440175Y 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

47878043R 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

47729289B 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

47960018G 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

Superar ingressos màxims previstos a l’apartat f) de 
l’article 3 de les bases. 



 

 

 

 

 

 

 

Y0413606B 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit a) de l'article 3 de les bases: 
Permís de residència vigent a data 10 de gener de 
2021 

47275690H 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

48215979K 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

Manca documentació requerida  
(DNI i formulari de sol·licitud) 

54910415P 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit c) de l'article 3 de les bases: 
Tenir entre 18 i 35 anys tots els sol·licitants 

X8668470T 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit c) de l'article 3 de les bases: 
Tenir entre 18 i 35 anys tots els sol·licitants 

47330503E 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

43553156B 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit b) de l'article 3 de les bases: 
Empadronament mínim de 3 anys en els darrers 10 
anys 

45856189P 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit c) de l'article 3 de les bases:  
Tenir entre 18 i 35 anys tots els sol·licitants 

47330538B 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

47277530H 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 



 

 

 

 

 

 

 

47279830H 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

38875234J 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit c) de l'article 3 de les bases: 
Tenir entre 18 i 35 anys tots els sol·licitants 

53085919X 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

47888282M 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

47273571S 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

Manca documentació requerida 
(informe de vida laboral i certificat de retencions) 

39946272X 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit e) de l'article 3 de les bases:  
Ingressos superiors a 9.000 € 

39417566M 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT 

No complir requisit a) de l'article 3 de les bases: 
Permís de residència vigent a data 10 de gener de 
2021 

49932167H 
EXCLÒS 
PROVISIONALMENT No complir requisit c) de l'article 3 de les bases: 

Tenir entre 18 i 35 anys tots els sol·licitants 

 
 
Document signat electrònicament.  

El secretari general. 
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