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Per la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de juny de 2018, s'ha adoptat acord del següent tenor literal:
“PRIMER. Concedir la subvenció a les sol·licituds que compleixen amb els requisits exigits en les bases
reguladores i la convocatòria per la concessió de subvencions per ajudes al lloguer d'habitatges en el terme
municipal de Calvià, i pels imports màxims que s'indiquen en l'annex 1. Aquest import és el que li correspondria
al beneficiari en cas d'acreditar el pagament, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores i la convocatòria
per la concessió de subvencions per ajudes al lloguer d'habitatges en el terme municipal de Calvià des de l'1 de
setembre de 2018. La concessió de l'ajuda al lloguer als sol·licitants que no hagin presentat contracte
d'arrendament resta condicionada a la seva aportació acomplint els requisits prevists a les bases reguladores de la
convocatòria, així com a la aportació del justificant de dipòsit de la fiança a l'IBAVI i a la aportació del certificat
de convivència corresponent en el termini de trenta dies des de la resolució de la concessió. En el cas que no es
faci s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud i s'ha de dictar resolució d'acord amb l'article 21 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
SEGON. Comunicar a les persones que figuren a l'annex 1, que tal com disposa l'article 25 de les Bases
reguladores i la convocatòria per la concessió de subvencions per ajudes al lloguer d'habitatges en el terme
municipal de Calvià, entre els dies 1 i 10 de cada mes natural el beneficiari ha de presentar el justificant bancari
d'abonament de la darrera mensualitat de lloguer vençuda, amb l'advertència de que si el document bancari no es
presenta en el termini establert, el beneficiari perd el seu dret a cobrar l'ajuda de la mensualitat no justificada.
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TERCER. Considerar que han desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als sol·licitants que s'indiquen en
l'annex 2.
QUART. Considerar desestimats, al no complir amb els requisits exigits en les bases reguladores i la convocatòria
per la concessió de subvencions per ajudes al lloguer d'habitatges en el terme municipal de Calvià, als sol·licitants
que s'indiquen en l'annex 3.
QUINT. Publicar a n'el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià i a la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià
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ANNEX 1: LLISTA BENEFICIARIS AJUDA LLOGUER

DNI/NIE

Nº EXPEDIENT

PUNTUACIÓ

IMPORT MÀXIM
AJUDA 12 MESOS

52030494D

1_2017 SLL

4,4

2.160,00 €

71991122H

2_2017 SLL

6

2.160,00 €

31644157K

3_2017 SLL

62,3

1.620,00 €

X6228267M

5_2017 SLL

5,42

2.400,00 €

43128423L

10_2017 SLL

17,86

1.800,00 €

43056676D

11_2017 SLL

15,21

1.680,00 €

43204840F

12_2017 SLL

1,81

1.800,00 €

X6227855F

17_2017 SLL

7,32

2.400,00 €

49779981T

19_2017 SLL*

4,3

1.600,00 €

* La concessió d'ajuda al lloguer resta condicionada a l'aportació de contracte de lloguer, dipòsit de fiança a l'Ibavi
i a l'aportació de certificat de convivència, així com què el contracte compleixi amb els requisits exigits a les bases
de la convocatòria.
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ANNEX 2: LLISTA DE SOL·LICITANTS DESISTITS DE LLISTAT MUNICIPAL DE SOL·LICITANTS
D'HABITATGE SOCIAL

DNI/NIE

Nº
EXPEDIENT

CAUSA/S EXCLUSIÓ

45694639X

4_2017 SLL

-No presenta escrit d'esmena de deficiències en termini

X07852288L

5_2017 SLL

-Manca justificant dipòsit fiança d'arrendament a IBAVI o és incorrecte
o incomplet

Y1058489C

7_2017 SLL

-No presenta escrit d'esmena de deficiències en termini

30995002L

8_2017 SLL

-No presenta escrit d'esmena de deficiències en termini

X3485002L

9_2017 SLL

-Manca justificant dipòsit fiança d'arrendament a IBAVI o és incorrecte
o incomplet
-Manca contracte d'arrendament o és incorrecte o incomplet

54195813Q

13_2017 SLL

No presenta escrit d'esmena de deficiències en termini

X1974108D

15_2017 SLL

No presenta escrit d'esmena de deficiències en termini

74946107D

16_2017 SLL

No presenta escrit d'esmena de deficiències en termini

43105055L

18_2017 SLL

No presenta escrit d'esmena de deficiències en termini
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ANNEX 3: LLISTA DE SOL·LICITANTS EXCLOSOS DE LLISTAT MUNICIPAL DE SOL·LICITANTS
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D'HABITATGE SOCIAL

Nº
EXPEDIENT

CAUSA/S EXCLUSIÓ

43069885Q

14_2017 SLL

-No estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries, amb la
seguretat social i/o amb l'Ajuntament de Calvià (art. 13.1.d Bases
reguladores per la concessió de subvencions per ajudes al lloguer
d'habitatges en el terme municipal de Calvià / art. 13.2 Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions).
“
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El que us trasllat als efectes que procedeixin, significant-vos que, contra aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes a comptar de l'endemà al de la recepció
d’aquesta notificació, i en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt
expressament
el
de
reposició
o
s'hagi
produït
la
seva
desestimació
presumpta.
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El recurs de reposició ha de presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les dependències i
mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no es resolgui
i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via
contenciosa administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós administratiu,
conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els jutjats contenciosos administratius de
Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Això
sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

El Secretari Acctal.
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Juan Castañer Alemany

