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CERTIFICAT DE L’ACTA DE REUNIÓ DELS PROPIETARIS 
 

 
Jo, ___________________________________, amb NIF/NIE _______________, que 
actuo en qualitat de representant dels propietaris de l’immoble situat a la via 
_______________________________________________________ de Bellavista. 

 
CERTIFICO: 

 
Que la propietat de l’immoble situat a ____________________________________ està 
ostentada per: 
 
Relació de les persones copropietàries 
 
Nom i cognoms / Raó Social                                                      DNI/NIF/NIE             
                                                                  

 
Tipus de via             Nom de la via                    Número         Pis            Porta  
 

 
Codi postal     Població     Telèfons de contacte  
  

 
 
Nom i cognoms / Raó Social                                                      DNI/NIF/NIE             
                                                                  

 
Tipus de via             Nom de la via                    Número         Pis            Porta  
 

 
Codi postal     Població     Telèfons de contacte  
  

 
 
Nom i cognoms / Raó Social                                                      DNI/NIF/NIE             
                                                                  

 
Tipus de via             Nom de la via                    Número         Pis            Porta  
 

 
Codi postal     Població     Telèfons de contacte  
  

 
Nom i cognoms / Raó Social                                                      DNI/NIF/NIE             
                                                                  

 
Tipus de via             Nom de la via                    Número         Pis            Porta  
 

 
Codi postal     Població     Telèfons de contacte  
  

 
 



 
 

      SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat 
d’ aquesta sol·licitud .  
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza 
una llei. Tanmateix  podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 
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Que en la reunió dels propietaris celebrada a ________________, a la via 
________________________________________, el dia ___________________ a les 
____________ hores, es va acordar: 
 
1. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en: 
 

Rehabilitació de patologies estructurals  
Rehabilitació de façanes principals 
Rehabilitació de façanes posteriors, mitgeres i patis interiors 
Adeqüació de les instal·lacions comunitàries  
Rehabilitació de cobertes i terrasses 
Retirada d’elements obsolets de fibrociment amb amiant  
Millora d’accessibilitat 
Adequació dels espais comunitaris millorant l’accessibilitat 
Instal·lació d’ascensor 
Millora d’eficiència energètica 
 

Descripció de les obres: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Aprovar el cost de les obres segons pressupost aportat per l’empresa/es 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
per un import total (IVA inclòs) de _________________________. 
 
3. Sol·licitar la subvenció de les obres de rehabilitació gestionats per l’Oficina Tècnica 
del Pla de Barris de Bellavista, segons normativa i convocatòria vigents. 

 
4. Facilitar l’accés a l’edifici a rehabilitar als tècnics degudament acreditats. 
 
5. Designar el/la senyor/a ______________________________________________ 
com a representant dels propietaris per a la gestió de la totalitat dels tràmits vinculats 
amb la sol·licitud de subvenció per a les obres de rehabilitació.  
 
6. Acceptar les condicions de la convocatòria vigent per obtenir els ajuts 
 
El/la representant 

 
 
 

Nom i cognoms      Localitat i Data 

___________________________   ____________________________ 
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