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Assumpte: publicació acord aprovació concessió de subvencions a la Convocatòria per la concessió d'ajudes
al lloguer d'habitatges en el terme municipal de Calvià (BOIB núm. 105 de 25 d’agost de 2018)
Per la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de juny de 2019 s'ha adoptat acord del següent tenor literal:
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“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, 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 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 desestimada la sol·licitud del sol·licitants que s’indiquen a l’annex 3, ja que tot i 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, s’ha exhaurit la quantia de crèdit màxima establerta a la
convocatòria.
QUINT. Publicar a n'el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià i a la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià
CSV:

l'Acord de resolució de concessió de subvenció.
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ANNEX 1: LLISTA BENEFICIARIS D’AJUDES AL LLOGUER
DNI/NIE

NºEXPEDIENT

PUNTUACIÓ

42968231E
43056676D
75927677P
X4762359W
47757528Y
43180820E***
X3752426E
15451584T
49923941A
43186106H***
X3523214M
43165106V***
49612008L
X6228267M
31644157K
Y3974230M*
74659180F
71991122H
11966825V
20039995A
Y0526381V
28764660D**
52030494D
43481477T
43113163P
46311978Y
47895202W
03184452X
36890786M
X6400818X

Exp 19/2018
Exp 44/2018
Exp 46/2018
Exp 53/2018
Exp 06/2018
Exp 10/2018
Exp 24/2018
Exp 47/2018
Exp 09/2018
Exp 22/2018
Exp 38/2018
Exp 08/2018
Exp 21/2018
Exp 31/2018
Exp 33/2018
Exp 13/2018
Exp 50/2018
Exp 01/2018
Exp 48/2018
Exp 43/2018
Exp 15/2018
Exp 23/2018
Exp 05/2018
Exp 26/2018
Exp 39/2018
Exp 55/2018
Exp 59/2018
Exp 37/2018
Exp 12/2018
Exp 14/2018

2255,87
2255,87
756,95
21,482
12,413
9,830
8,140
8,046
6,847
5,386
6,242
6,064
6,055
5,740
5,627
5,625
5,612
5,610
5,354
5,200
4,763
4,669
4,631
4,459
4,300
4,08
3,875
3,754
2,937
2,300

IMPORT MÀXIM
AJUDA 12 MESOS
1.680,00€
1920,00€
2.880,00€
3.120,00€
3.000,00€
2.304,00€
2.362,00€
3.840,00€
2.160,00€
3.120,00€
2.928,00€
2.880,00€
2.400,00€
2.640,00€
2.160,00€
600,00€
3.168,00€
2.880,00€
2.880,00€
2.640,00€
3.360,00€
2.400,00€
2.160,00€
2.400,00€
2.200,00€
2.132,00€
1.680,00€
2.880,00€
2.160,00€
2.066,00€

* La concessió d'ajuda al lloguer resta condicionada a l'aportació de contracte de lloguer, dipòsit de fiança a l'Ibavi i a
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l'aportació de certificat de convivència, així com què el contracte compleixi amb els requisits exigits a les bases de la
convocatòria.
** La concessió de l’ajuda resta condicionada a la previa comprovació de les obligacions establertes a l’article 13.1.a de
les bases reguladores de la convocatòria.
*** La concessió de l’ajuda resta condicionada a la prèvia renúncia i devolució dels imports rebuts en concepte de
ajudes al lloguer jove.
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ANNEX 2: LLISTA DE SOL.LICITANTS DESISTITS DE CONVOCATÒRIA D’AJUDES LLOGUER
DNI/NIE
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X5079672F
Y4941969L
43199663M
43182688G

Nº EXPEDIENT
Exp 2/2018
Exp 3/2018
Exp 4/2018
Exp 7/2018

26252670X
Y2979135M
45192078E
51099418L
X3369988M
14321907Z
X8882092K
X8618705F

Exp 11/2018
Exp 16/2018
Exp 17/2018
Exp 18/2018
Exp 20/2018
Exp 25/2018
Exp 27/2018
Exp 28/2018

49866985H
43128423L
43175897K
X7374240A
X7178086Q
Y3498765L

Exp 29/2018
Exp 30/2018
Exp 32/2018
Exp 35/2018
Exp 36/2018
Exp 41/2018

46108294X
43061902Z

Exp 42/2018
Exp 45/2018

X8183008E
50607334C
43069885Q
X6921824C

Exp 51/2018
Exp 52/2018
Exp 54/2018
Exp 56/2018

31012771P

Exp 57/2018

CAUSA/S EXCLUSIÓ
Renúncia
Renúncia
Renúncia
No esmena deficiències
(A,C,D,E)
No esmena deficiències (L)
Renúncia
No esmena deficiències (L)
No esmena deficiències (J)
No esmena deficiències (A,C,E,F)
No esmena deficiències (F)
No esmena deficiències (A,C,E,F)
No esmena deficiències
(A,C,D,E,F,H,J)
No esmena deficiències (F,G)
No esmena deficiències (J)
No esmena deficiències (C)
No esmena deficiències (C)
No esmena deficiències (L)
No esmena deficiències
(A,C,E,F,G,J)
No esmena deficiències (C,D,J)
No esmena deficiències
(A,C,D,E,G,J)
No esmena deficiències (C,D,F)
No esmena deficiències (C,D,J)
No esmena deficiències (C,J)
No esmena deficiències
(A,C,D,E,G)
No esmena deficiències (A,E,J)

A. Sol·licitud incompleta o incorrecta
B. Falta document d'identitat dels titulars del contracte d'arrendament o està incorrecte
C. Manca documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'AEAT, Seguretat
Social i Ajuntament de Calvià o està incompleta o apareix deute
D. Falten certificats del Registre de la Propietat o estan incomplets
E. Falta contracte d'arrendament o està incorrecte o incomplet
F. Falta dipòsit fiança IBAVI o està incomplet o incorrecte
G. Falta certificat de convivència o està incorrecte
H. Falten rebuts mensuals de lloguer o estan incorrectes o incomplets
I. Falta llibre de família
J. Manca IRPF de l'últim exercici o certificat d'imputacions IRPF o està incomplet
K. Manca resolució del reconeixement de grau de discapacitat
L. Supera ingressos màxims
M. No acredita residència legal a Espanya
N. Sol·licitud fora de termini
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ANNEX 3: LLISTA DE SOL.LICITUDS DESESTIMADES A LA CONVOCATORIA D’AJUDES AL LLOGUER
DNI/NIE
43175113L
43204840F
72998481T
43164764C

PUNTUACIÓ
1,118
1,473
1,536
1,380

“
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Nº EXPEDIENT
Exp 34/2018
Exp 40/2018
Exp 49/2018
Exp 58/2018
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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

