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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 Tenir per desistides i desestimar les sol·licituds presentades a la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament de lloguer, 2018

Número Expedient: 7/2019/544

Contingut resolutori és el següent:

Primer  TENIR per desistides les següents sol·licituds de subvenció, en el marc de la 
convocatòria del Servei d’Urbanisme i Habitatge, per a la concessió de les 
«Subvencions al pagament del lloguer, any 2018», segons la relació indicada i pels 
motius indicats a continuació:

Data Registre 
Entrada

Núm. 
registre CODI NOM CODI DNI Motiu desfavorable

11/10/2018 491 DSF 9135B No esmenat requeriment 
subsanació sol·licitud

15/10/2018 504 MRR 8713C Desistiment per instància

21/11/2018 839 MPU 0925S No esmenat requeriment 
subsanació sol·licitud

22/11/2018 888 ASA 7690Y No esmenat requeriment 
subsanació sol·licitud

22/11/2018 890 JSI 7010C No esmenat requeriment 
subsanació sol·licitud

22/11/2018 898 DTD 6210A Desistiment sol·licitant per 
instància

23/11/2018 904 VMA 8502B Desistiment sol·licitant per 
instància

23/11/2018 910 JLS 9798R No esmenat requeriment 
subsanació sol·licitud
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Data Registre 
Entrada

Núm. 
registre CODI NOM CODI DNI Motiu desfavorable

23/11/2018 926 AQB 1560C Desistiment sol·licitant per 
instància

Segon  DESESTIMAR la concessió de les següents subvencions, en el marc de la 
convocatòria del Servei d’Urbanisme i Habitatge, per a la concessió de les 
«Subvencions al pagament de lloguer, any 2018», segons relació indicada a 
continuació i pels motius indicats:

Per haver-se exhaurit la dotació pressupostària:

Data Registre 
Entrada

Núm. 
registre CODI NOM CODI DNI Motiu desfavorable

23/11/2018 913 SGE 1203E Esgotament de crèdit

23/11/2018 920 ABM 5975X Esgotament de crèdit

23/11/2018 923 NSK 5807S Esgotament de crèdit

23/11/2018 928 SFG 8248S Esgotament de crèdit

16/10/2018 509 JMJ 1317P Esgotament de crèdit

24/10/2018 565 LAS 4209M Esgotament de crèdit

26/10/2018 574 SGU 0027D Esgotament de crèdit

31/10/2018 609 AF- 0622V Esgotament de crèdit

05/11/2018 633 JCP 3142V Esgotament de crèdit

05/11/2018 634 DMG 5243P Esgotament de crèdit

07/11/2018 652 MMC 0517J Esgotament de crèdit

15/11/2018 748 FVH 5905J Esgotament de crèdit

16/11/2018 778 KCN 0175J Esgotament de crèdit

19/11/2018 798 SFC 5036T Esgotament de crèdit

19/11/2018 807 CTG 3862Z Esgotament de crèdit

20/11/2018 828 MQZ 7127S Esgotament de crèdit

20/11/2018 830 MND 9502S Esgotament de crèdit

20/11/2018 835 NEL 5068C Esgotament de crèdit

22/11/2018 884 JJB 6309T Esgotament de crèdit

23/11/2018 927 ALC 1243E Esgotament de crèdit

29/10/2018 591 JRG 0544H Esgotament de crèdit

16/11/2018 777 APD 5218E Esgotament de crèdit
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Data Registre 
Entrada

Núm. 
registre CODI NOM CODI DNI Motiu desfavorable

19/11/2018 797 MM 8280A Esgotament de crèdit

22/11/2018 868 GAL 7945M Esgotament de crèdit

23/11/2018 931 EHY 3350D Esgotament de crèdit

Incompliment requisits convocatòria:

Data 
Registre 
Entrada

Núm. 
registre

CODI 
NOM CODI DNI Motiu desfavorable

15/10/2018 498 JHM 6935P No disposa de cèdula d'habitabilitat

22/10/2018 548 VPA 8756F Es superen els ingressos màxims

29/10/2018 583 JED 8780H Es superen els ingressos màxims

30/10/2018 598 FGL 3334Z No estar empadronat/da habitatge

06/11/2018 644 MGG 5184E No està al corrent de les obligacions 
tributàries amb AEAT

07/11/2018 665 JGG 3329Y No està al corrent de les obligacions 
tributàries amb AEAT

12/11/2018 702 AEB 6953R Es superen els ingressos màxims

16/11/2018 780 EOA 4753K
No son subvencionables les 
mensualitats de lloguer inferior a 
200 euros/mensuals

20/11/2018 832 CLJ 1900C No disposa de cèdula d'habitabilitat

20/11/2018 833 AMC 1528Z No s'acredita dipòsit una 
mensualitat fiança

21/11/2018 840 MAO 6533D
No acreditar la liquidació impost de 
transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats

21/11/2018 854 AMG 8294B
No acreditar la liquidació impost de 
transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats

22/11/2018 874 IDD 9292M Es superen els ingressos màxims

22/11/2018 880 MIG 5875S Es superen els ingressos màxims

22/11/2018 887 AAT 1644X No disposa de cèdula d'habitabilitat

22/11/2018 891 MFJ 9434S No empadronat/da a l'habitatge / No 
disposa de cèdula d'habitabilitat
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Data 
Registre 
Entrada

Núm. 
registre

CODI 
NOM CODI DNI Motiu desfavorable

22/11/2018 895 MSB 9910X No disposa de cèdula d'habitabilitat

22/11/2018 896 APP 6248H
El contracte d’arrendament ha de 
ser d’ús d’habitatge (contracte de 
temporada exclòs)

23/11/2018 902 RMC 5933Z Es superen el ingressos màxims

23/11/2018 916 JMS 4945P No està al corrent de les obligacions 
tributàries amb AEAT

23/11/2018 917 MGT 0633H

No disposa de Certificat energètic/ 
No disposa de cèdula d'habitabilitat/ 
No acredita liquidació Impost de 
transmissions patrimonials i actes 
Jurídics Documentats 

23/11/2018 922 MCR 4095P

No disposa de Certificat energètic/ 
No disposa de cèdula 
d'habitabilitat/Consta obtenció  ajut 
al lloguer de la Generalitat. 
L'obtenció d'aquesta subvenció és 
incompatible amb els ajuts 
municipals

23/11/2018 929 JAV 0264M

No acreditar la liquidació impost de 
transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats / no s'aporta 
identitat membres unitat de 
convivència

23/11/2018 930 PRP 1652J
Es superen els ingressos màxims/ 
No s'aporta Certificat energètic/ No 
s'aporta cèdula d'habitabilitat

23/11/2018 936 JNP 3621W Consta un habitatge en propietat

28/11/2018 945 AMG 9764G Sol·licitud presentada fora del 
termini de la convocatòria

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 
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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.

Granollers,

La secretària per delegació
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Granollers, 12/03/2019
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