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Assumpte: publicació acord aprovació concessió de subvencions a la Convocatòria per la concessió d'ajudes
al lloguer d'habitatges per a joves en el terme municipal de Calvià 2019 (BOIB núm. 123, de 7 de setembre
de 2019)
Per la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de desembre de de 2019, s'ha adoptat acord del següent tenor

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

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 per a joves 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 per a joves en el terme municipal de Calvià des de l'1 de gener de 2019,
així com la resta de requisits i obligacions establerts a les bases de la convocatòria. 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 per a joves 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. Publicar a n'el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià i a la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià l'Acord
de resolució de concessió de subvenció.
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ANNEX 1: LLISTA BENEFICIARIS D’AJUDES AL LLOGUER JOVE
NOM I LLINATGES

DNI/NIE

Nº EXPEDIENT

IMPORT MÀXIM AJUDA
12 MESOS

Fabio Cianella

****1969*

01/2019

3.120,00 €

Juan Carlos Cobo
Martinez

***6938**

02/2019

3.960,00 €

Raquel Carrasco
Martin

***0984**

06/2019

3.000,00 €

Pilar Corcoles Muñoz

***7649**

07/2019

2.640,00 €

Islam Nahid

****4668*

08/2019

3.080,00 €

María Isabel Moreno

***1579**

09/2019

2.860,00 €

Mateu Ramon Sureda

***5774**

11/2019

2.400,00 €

Cristina Azcarate
Esparza

***4463**

12/2019

2.880,00 €

Francisco J.García
Martos

***5732**

13/2019

2.640,00 €

Cristina Moreno
Estevez

***8892**

15/2019

2.400,00 €

Marina Peña Morla

***0057**

17/2019

3.120,00 €

Nicola Lea Dunning

****0047*

18/2019

2.880,00 €

Alejandra P. Alamo
Cocinero

***7153**

19/2019

2.420,00 €

Andrea Suarez Rilo

***6277**

20/2019

2.128,00 €

Vladina Tsankova

****4593*

24/2019

2.400,00 €
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ANNEX 2: LLISTA DE SOL.LICITANTS DESISTITS DE CONVOCATÒRIA D’AJUDES LLOGUER JOVE
NOM I LLINATGES

DNI/NIE

Nº EXPEDIENT

CAUSA/S EXCLUSIÓ

Juan Cruz San Román

****0201*

03/2019

No esmena (A,F,J)

Alice Aurelie Herbert

****6842*

04/2019

No esmena ( A,F)

Manon Diquero

****261*

05/2019

No esmena
( B,C,D,G,H,J,K)

Josep Aires Dias
Segura

***6510**

10/2019

No esmena (N)

Laia Padrós Canals

***9520**

14/2019

No esmena (N)

Nedine Munira Barrios ****5829*
Awadallah

16/2019

No esmena
( A,B,C,D,F,H,J,L,K)

Sonia Gordillo Muñoz

***7589**

21/2019

No esmena
( A,B,F,H,J,K)

Isabel Mercedes
Harana Pérez

***4060**

22/2019

No esmena
( B,F,G,H,J,K)

Bianca Louise
Woodrow Lyle

****5590*

23/2019

No esmena (J,G)

Ángel Sandoval
Campos

***0484**

25/2019

No esmena ( B,N)

A. Sol·licitud incompleta o incorrecta
B. Manca documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb l' AEAT.
C. Apareix deute o errada en la documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat
Social, l'Ajuntament de Calvià o l' AEAT.
D. Apareix titularitat o errada en documentació acreditativa de titularitats immobiliàries en territori espanyol.
E. Manca contracte d'arrendament o està incomplet o incorrecte.
F. Falta dipòsit fiança IBAVI o està incomplet o incorrecte
G. Certificat de convivència incorrecte o no acredita residència a habitatge llogat.
H. Manquen rebuts mensuals de lloguer o estan incorrectes o incomplets
I. Manca llibre de família
J. Manca IRPF de l'últim exercici o certificat d'imputacions IRPF o està incomplet o supera ingressos
K. Supera edat màxima.
L. No acredita residència legal a Espanya.
M. Sol·licitud fora de termini
N. Incompatible amb altres ajudes.”
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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

