
 

                                                                                                                             

 
 
En data de 4 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palma  
ha adoptat el següent:  
 
ACORD 
 
1. Concedir una subvenció al lloguer durant l’any 2019 a les persones i pels imports 
màxims que en cada cas s’indiquen a l’Annex I  que s’adjunta a aquest acord. S’indica 
en cada cas la puntuació obtinguda amb el barem aplicat per la comissió d’avaluació. 
Les persones beneficiàries disposen d’un termini de deu dies des de la publicació de la 
resolució definitiva per comunicar a l’Oficina d’Antidesanonaments si accepten o 
rebutgen la subvenció; en  cas de no fer-ho, s’entendrà acceptada.  
 
2. Aprovar la relació de persones excloses segons el motius que en cada cas s’indiquen i 
que s’adjunta a l’Annex II  d’aquest acord.  
 
3. Aprovar l’abonament a les persones beneficiàries de les quantitats corresponents al 
pagament de les rendes de lloguer entre els mesos de gener i novembre de 2019 i que 
han estat acreditades fins a la data d’aquest acord, segons els imports que en cada cas 
s’indiquen a l’Annex I que s’adjunta.  
 
4. Delegar a la tinent de batle de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i 
Sostenibilitat perquè ordeni l’abonament a les persones beneficiàries dels imports 
corresponents a les subvencions concedides que s’indiquen a l’Annex I. Els imports 
corresponents a les mensualitats de lloguer dels mesos de gener a octubre s’abonaran 
amb càrrec a la reserva de crèdit de l’aplicació pressupostària 08.15212.48002 del 
pressupost de despeses d’aquest Ajuntament per al 2019. Els imports corresponents a 
les mensualitats de lloguer dels mesos de novembre i desembre s’abonaran amb càrrec a 
l’aplicació 08.15212.48002 del pressupost de despeses de 2020 (MARGINAL 100.009 
del 2019.) 
 
5. Ordenar la publicació d’aquest acord en les mateixes condicions i garanties que la 
convocatòria de les subvencions.  
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, 
comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i l’art. 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local. 
 

PPrr oocceeddiimmeenntt ::     
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS AL 
LLOGUER DEL MUNICIPI DE PALMA 2019 

AAssssuummppttee::   
Publicació de la resolució definitiva de la 
convocatòria i concessió de subvencions     



 

D’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació. 
 
Sense perjudici que els interessats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre acció que 
estimin procedent. 
 
Palma, 4 de desembre de 2019 
El TAG cap de secció d’Habitatge 
Juan García Lliteras  
 


