
 
 
    

ANUNCI

L’Ajuntament de Granollers, en l’exercici de les seves competències, relativa a la publicació 
dels actes administratius que es relaciona a continuació, d’acord amb el s’estableix a l’article 
45 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones pública i a la Base Novena relativa a la notificació que es farà mitjançant 
l’exposició de llistes als taulers d’anuncis de l’Oficina d’Habitatge de Granollers i al Tauler 
d’edictes i anuncis de l’Ajuntament de Granollers, que es pot accedir a través de la seu 
electrònic https://tauler.seu.cat/inici.do, mitjançant el present anunci es notifica a les 
persones interessades.

D'acord amb la Base Novena, a efectes de la seva notificació "s’identificaran les sol·licituds 
pels quatre últims números i la lletra del DNI, i pel número d’expedient que correspondrà al 
número de registre d’entrada de la seva sol·licitud en el registre de l’Oficina d’Habitatge de 
Granollers".

ACTE A NOTIFICAR: Acord de la Junta de Govern Local aprovat el 12 de març de 2019 
relatiu a Atorgar la concessió de subvenció de la Línia 1, per a contractes signats 2018 en el 
marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament de lloguer, 2018

Número Expedient: 8/2019/544

Contingut resolutori és el següent:

APROVAR la concessió de les següents ajuts incloses a la «Línia 1 Subvencions per a 
contractes signats 2018», en el marc de la convocatòria del Servei d’Urbanisme i Habitatge, 
de «Subvencions al pagament del lloguer», consistents en l’atorgament d’una subvenció per 
l’import íntegre de la primera mensualitat de lloguer i de l’Impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats (article 3.1 a) subvencions a l'accés de les Bases), 
així com les subvencions per quantia de 100,00 euros/mensuals durant un any, amb una 
percepció màxima de 1.200,00 euros (article 3.1 b) subvencions al pagament de lloguer de 
les Bases), de conformitat amb el detall següent, amb la indicació de la quantia màxima 
corresponent per a cada sol·licitud concreta:

https://tauler.seu.cat/inici.do


 
 
    

Data 
registre 

sol·licitud

Núm.
Registre/
Expedient

CODI NOM CODI DNI % Joves a) Subvencions 
màxima accés

b)Subvencions 
màximes al 

pagament del 
lloguer

Subvenció Màxima 
total

19/11/2018 802 NLF 8240F 100 726,00 1.200,00 1.926,00

16/11/2018 784 RAA 6557A 100 624,00 1.200,00 1.824,00

21/11/2018 851 MGB 9644N 100 680,73 1.200,00 1.880,73

15/10/2018 492 MGU 8008A 100 572,96 1.200,00 1.772,96

15/10/2018 494 ESP 8600R 100 620,15 1.200,00 1.820,15

18/10/2018 533 EPM 2193L 100 750,00 1.200,00 1.950,00

02/11/2018 623 ALP 2474V 50 367,50 600,00 967,50

02/11/2018 624 ATP 3609V 100 106,43 1.200,00 1.306,43

05/11/2018 636 PMM 2917Q 100 750,00 1.200,00 1.950,00

08/11/2018 685 MTC 6835L 100 740,06 1.200,00 1.940,06

15/11/2018 766 AAC 5569N 100 649,00 1.200,00 1.849,00

16/11/2018 774 ACR 3380J 50 375,00 600,00 975,00

16/11/2018 776 AMA 2657M 50 375,00 600,00 975,00

16/11/2018 783 JBF 9602E 50 238,00 600,00 838,00

19/11/2018 794 DCM 1430S 50 323,10 600,00 923,10

19/11/2018 795 CO- 7710G 100 730,16 1.200,00 1.930,16

20/11/2018 826 PLP 2265G 100 742,20 1.200,00 1.942,20

21/11/2018 841 MMC 7229G 100 708,00 1.200,00 1.908,00

21/11/2018 845 MMB 1935H 100 717,00 1.200,00 1.917,00

22/11/2018 873 CTM 8360F 50 101,78 600,00 701,78

23/11/2018 918 AVF 9017G 100 708,00 1.200,00 1.908,00

23/11/2018 925 MRS 7664S 100 349,20 1.200,00 1.549,20

26/10/2018 576 NST 0739R 100 412,05 1.200,00 1.612,05

15/10/2018 501 EJF 7821M 100 323,67 1.200,00 1.523,67

18/10/2018 531 SCG 5819Y 100 678,50 1.200,00 1.878,50

23/10/2018 549 MTM 5096M 100 708,00 1.200,00 1.908,00

29/10/2018 593 ETS 8480V 100 542,46 1.200,00 1.742,46

08/11/2018 688 CCC 4158X 100 742,22 1.200,00 1.942,22

13/11/2018 718 AML 0781T 100 735,00 1.200,00 1.935,00
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sol·licitud
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Expedient

CODI NOM CODI DNI % Joves a) Subvencions 
màxima accés
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14/11/2018 735 MTV 2523P 100 590,00 1.200,00 1.790,00

15/11/2018 750 EBG 8420E 100 721,39 1.200,00 1.921,39

15/11/2018 763 SFQ 4321R 100 711,60 1.200,00 1.911,60

16/11/2018 782 DAC 5742F 100 708,00 1.200,00 1.908,00

19/11/2018 792 APA 8685Y 100 742,20 1.200,00 1.942,20

19/11/2018 800 PVA 3321R 100 135,00 1.200,00 1.335,00

19/11/2018 808 PFC 6368N 100 735,00 1.200,00 1.935,00

20/11/2018 815 AVC 8256M 100 649,00 1.200,00 1.849,00

21/11/2018 857 MSS 4411R 100 590,00 1.200,00 1.790,00

21/11/2018 860 IRM 1726A 100 300,57 1.200,00 1.500,57

21/11/2018 862 MLM 2002X 100 572,00 1.200,00 1.772,00

22/11/2018 878 MOJ 0092L 100 715,79 1.200,00 1.915,79

22/11/2018 879 INH 8575C 50 363,00 600,00 963,00

22/11/2018 889 PLP 6598E 100 744,00 1.200,00 1.944,00

22/11/2018 893 IPE 9608M 100 424,00 1.200,00 1.624,00

23/11/2018 909 APA 2110D 100 718,80 1.200,00 1.918,80

23/11/2018 912 AMA 5438W 100 750,00 1.200,00 1.950,00

APROVAR el pagament a favor de cada persona beneficiària per la quantia indicada a la 
columna «a) Subvencions màxima accés» del punt primer d'aquesta part dispositiva pel 
concepte de les subvencions a l’accés a favor de cada persona beneficiària inclosa a la 
«Línia 1 - Subvencions per a contractes signats 2018», al haver-se acreditat la despesa 
conjuntament amb la sol·licitud de subvenció, de conformitat amb l'article 3.1 a) subvencions 
a l'accés de les Bases, publicades al BOPB el 8 d’agost de 2018. 

ADVERTIR als beneficiaris/les beneficiàries que l’acreditació del pagament de les 
subvencions al pagament del lloguer que donarà dret al seu pagament com a subvenció, 
s’efectuarà en els termes previstos a l’article Dotzè de les Bases de la convocatòria. 

En aquest sentit, caldrà presentar les justificacions d’abonament de les corresponents 
mensualitats de lloguer, mitjançant presentació dels rebuts conforme s’ha efectuat el 
pagament, acompanyat d’instància, a l’Oficina d’Habitatge de Granollers. 

El pagament de la subvenció es resoldrà mitjançat resolució sobre les justificacions 
presentades.  El termini de presentació de les justificacions d’abonament de cada una de les 
mensualitats de lloguer serà en un termini màxim de sis (6) mesos.



 
 
    

ADVERTIR als beneficiaris/les beneficiàries de les obligacions assumides segons es 
disposa a l’article Onzè de les Bases de les subvencions, i que són:
a. Acceptar la subvenció amb la finalitat de complir la condició de destinar-la al pagament de 

les mensualitats de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i 
permanent. S'entén acceptada la concessió de la subvenció per part de les persones 
beneficiàries si en el termini de deu (10) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la 
data de la notificació de concessió, no han manifestat expressament la seva renúncia.

b. Complir les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei General de Subvencions i resta 
de condicions establertes en aquestes bases.

c. Estar al corrent de pagament del lloguer per tots els conceptes previstos en el contracte 
d’arrendament de l’habitatge.

d. Comunicar a l'Oficina d’habitatge el canvi d’habitatge en lloguer, aportant la documentació 
acreditativa corresponent per acreditar el manteniment dels requisits per ser perceptor de 
la subvenció, en un termini màxim de 15 dies hàbils.

e. Durant la percepció de l’ajut s’haurà de mantenir la residència habitual i permanent en 
l’habitatge objecte d’arrendament acreditat a través de l’empadronament.

f. Comunicar a l'Oficina d’habitatge l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat i el 
seu import procedents de qualsevol altra administració o entitat pública, en un termini 
màxim de 10 dies.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un 
mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per 
silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.

La secretària per delegació

Granollers, 12/03/2019
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