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Exp: ajudes lloguer 2018/2019
Ref: AAP/APM/EES
Assumpte: requeriment manifestació renúncia ajudes lloguer jove i devolució quantitats
percebudes
En data 10 de juny de 2019 la Junta de Govern Local va acordar concedir la subvenció per ajudes al
lloguer d'habitatges en el terme municipal de Calvià a les sol·licituds i pels imports màxims que
figuraven a l’annex 1 del mateix Acord, referides a la convocatòria de subvencions per ajudes al
lloguer d’habitatges aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de 20 d’agost de 2018, que es
va publicar al BOIB núm. 105, de 25 d’agost de 2018.
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Aquesta ajuda restava condicionada a la prèvia renúncia i devolució dels imports rebuts, en
concepte d’ajuda al lloguer d’habitatges per a joves en el terme municipal de Calvià, per a les
següents sol·licituds:
DNI/NIE

Nº EXPEDIENT

43180820E

Exp. 10/2018

43186106H

Exp. 22/2018

43165106V

Exp. 08/2018

Es requereix als sol·licitants esmentats perquè, en el termini d’1 mes des de la publicació d’aquest
document en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Calvià i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Calvià (www.calvia.com), procedeixin a presentar escrit de renúncia a l’ajuda de lloguer
d’habitatges per a joves en el terme municipal de Calvià concedida per Acord de la Junta de Govern
Local de 20 de desembre de 2018, acompanyat de document justificatiu d’haver efectuat la
devolució dels imports percebuts en aquest concepte. Aquest escrit es pot presentar de forma
presencial en qualsevol registre de l’Ajuntament de Calvià o en qualsevol dels llocs o medis que
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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La devolució de l’import percebut s’ha de realitzar mitjançant transferència al compte corrent
ES08 2038 3289 9364 0000 2649, fent constar com a concepte d’ingrés el següent “devolució
ingrés ajudes lloguer jove i el número d’expedient”.
Una vegada finalitzat el termini establert sense aportar la documentació requerida, s'entendrà que
renúncia a l’ajuda de lloguer que li va ser concedida, de forma condicionada, mitjançant Acord de la
Junta de Govern Local de 10 de juny de 2019.
Calvià,
La tinent de batle delegada de Cohesió Social, Comunicació i Policia Local
(Delegació de batlia de data 17 de juny de 2019)
Natividad Francès Gárate
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