
 
 
 

 
D’acord amb el que preveu la base 16a. de la convocatòria, en règim de concurrència 
pública competitiva, de subvencions per a l’accés i la permanència en un habitatge en 
règim de lloguer per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern d’aquest 
Ajuntament de 15 de maig  de 2019 i publicada al BOIB núm. 68 de 21 de maig de 
2019, es publica al web municipal la proposta de resolució provisional de les sol·licituds 
presentades.  
 
Aquesta publicació inclou una relació de totes les sol·licituds presentades ordenada pel 
núm. de DNI, NIE o PASSAPORT, amb indicació en cada cas si es troben admeses o 
excloses; amb referència en cada cas al número d’expedient corresponent. En el cas que 
es trobin excloses s’indica així mateix el motiu concret d’exclusió i, si s’escau, la 
documentació que es troba pendent d’aportar perquè siguin admeses i es pugui procedir 
a la seva valoració.  
 
Així mateix, i pel que fa a les sol·licituds que es troben admeses, s’inclou una relació 
formulada per ordre de prioritat per accedir a la subvenció d’acord amb la puntuació 
obtinguda per aplicació dels criteris de valoració que inclouen les bases de la 
convocatòria. A més a més, s’indica de forma provisional aquelles sol·licituds a les que, 
pel seu ordre de prioritat i fins arribar a la consignació pressupostària destinada a 
aquesta finalitat, els correspondria l’abonament de subvenció i amb indicació de 
l’import respectiu.  
 
ES RECORDA QUE, D’ACORD AMB LA BASE 20a. DE LA 
CONVOCATÒRIA, LES PERSONES LES SOL·LICITUDS DE LES QUALS ES 
TROBEN ADMESES I AMB PROPOSTA D’ABONAMENT DE SUBVEN CIÓ, 
HAN D’HAVER PRESENTAT ELS JUSTIFICANTS BANCARIS DE 
PAGAMENT DE CADA MENSUALITAT DE LLOGUER FINS AL MES  
D’OCTUBRE INCLÒS.   
 
ES FA CONSTAR QUE AQUESTA RESOLUCIÓ ÉS PROVISIONAL I QUE NO 
GENERA CAP ESPECTATIVA DE DRET A LA PERCEPCIÓ DE LA  
SUBVENCIÓ PER PART DE LES PERSONES QUE FIGUREN A LA RELACIÓ 
DE SOL·LICITUDS ADMESES.  
 
La resolució de la manca de la documentació per part de les persones que ara es troben 
excloses suposarà que les seves sol·licituds siguin admeses i valorades amb l’aplicació 
del criteris que inclouen les bases de la convocatòria. Això podrà suposar una variació 
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substancial de la relació de persones que amb caràcter definitiu tindran dret a la 
percepció de la subvenció.  
 
Les persones interessades poden consultar aquesta informació al web www.palma.cat, 
en concret a l’apartat de “SUBVENCIONS”.  A partir de l’endemà d’aquesta publicació 
s’obri un termini de DEU DIES HÀBILS  (és a dir, excloent dissabtes, diumenges i 
festius) perquè les persones interessades puguin consultar l’expedient, presentar-hi 
al·legacions i resoldre la manca o defecte de documentació. Així mateix durant aquest 
termini les persones admeses i amb proposta d’abonament de subvenció han de 
presentar els justificants bancaris de pagament de les mensualitats de lloguer que 
tinguin pendents.  
 
Per a consultes relacionades amb la informació publicada o per a la consulta de 
l’expedient, les persones interessades poden cridar als següents telèfons: 010 i 
971225900, indicant les extensions 8214 o 8273. També poden cridar al telèfon 
971214197. El seu horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.  
 
Les persones que tinguin pendent aportar documentació o que vulguin fer al·legacions 
han de presentar una sol·licitud signada d’acord amb el model normalitzat 
“SOL·LICITUD GENERAL EXPOSICIÓ BREU” que s’adjunta a la present publicació, 
indicant en el text de la seva petició el seu número d’expedient i acompanyada dels 
documents que en cada cas s’han requerit.  
 
Les sol·licituds es poden presentar  a qualsevol dels registres que s’indiquen a 
continuació: 
· Registre presencial a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) 
següents: CORT. Pl. de Santa Eulàlia, 9, baixos - 07001 - Tel. 971 225 900 
AVINGUDES. Av. de Gabriel Alomar, 18 - 07006 - Tel. 971 225 900 PERE GARAU. 
C. de Pere Llobera, 9, baixos - 07007 - Tel. 971 22 59 00 SANT AGUSTÍ. C. de 
Margaluz, 30 - 07015 - Tel. 971 708 733 SANT FERRAN. Av. de Sant Ferran, 42 - 
07013 - Tel. 971 225 511 L’ARENAL. Av. d’Amèrica, 11 - 07600 - Tel. 971 225 891 
S’ESCORXADOR. C. De l’Emperadriu Eugènia, 6 - 07010 - Tel. 971 201 362 SON 
FERRIOL. Av. Del Cid, 8 - 07198 - Tel. 971 426 209 SON MOIX, Camí de la Vileta, 
40 – 07011 – Tel. 971 281 870. 
 
· Registre electrònic de l’Ajuntament de Palma (www.palma.cat), sempre que disposin 
d’un mitjà de firma electrònica admès per la seu electrònica. 
 
· Registres electrònics de qualsevol dels subjectes del sector públic, sempre que disposin 
d’un mitjà de firma electrònica admès per la seu electrònica. 
 
· Qualsevol de les dependències a què es refereix l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
Les persones que no resolguin la manca de documentació preceptiva seran considerades 
desistides de la seva sol·licitud, acord amb el que preveu l’art. 68 de Llei 39/2015, d’1 
d’octubre. I per tant, seran excloses de la subvenció. Així mateix, el fet que les persones 



 
interessades no al·leguin res en el tràmit d’audiència suposa que hi estan conformes i la 
proposta de resolució provisional formulada esdevindrà definitiva. 
 
Una vegada conclòs el tràmit d’audiència i examinades les al·legacions que presentin les 
persones interessades s’ha de formular la proposta de resolució definitiva. 
 
Palma, 17 d’octubre de 2019 
El secretari de la comissió avaluadora 
Juan García Lliteras  
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