
 

 
La Junta de Govern va acordar en data de 15 de maig  de 2019 aprovar 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. Un cop efectuada la 
valoració de les sol·licituds presentades per la comissió avaluadora i esmenades les 
deficiències, en data de 4 de desembre de 2019 la Junta de Govern va aprovar la relació 
de les persones beneficiàries i els imports màxims atorgats en cada cas d’aquestes 
subvencions.  
 
No obstant, en el moment del pagament efectiu de la subvenció, des de la Recaptació 
d’aquest Ajuntament s’ha fet la comprovació de què les persones beneficiàries es 
trobessin al corrent de les seves obligacions tributàries amb el propi Ajuntament de 
Palma. D’aquesta comprovació resulta que les següents persones beneficiàries, 
assenyalades només pel seu número de DNI o NIE per garantir la protecció de les seves 
dades de caràcter personal, no es troben al corrent:  
 

DNI/NIE Import pendent d’abonar  
43138990Y 280,00 € 
45372894N 280,00 € 
49776117T 320,00 € 
X0336291P 480,00 € 
X2409137W 160,00 € 
X3580011S 560,00 € 
 
És per això que, d’acord amb el que preveuen les bases 6a, 18a i 20a de la convocatòria, 
al no acomplir el requisit de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament les persones afectades no poden ser beneficiàries de la subvenció, i per 
tant, s’ha de deixar sense efectes la respectiva ordre d’abonament.  
 
Per tot això, i d’acord amb el que preveu l’art. 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es concedeix un 
termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’aquesta publicació, perquè 
les persones afectades puguin acreditar que es troben al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament de Palma. En cas de no fer-ho, es resoldrà deixar sense 
efecte la respectiva ordre d’abonament de les quantitats assenyalades anteriorment.  
 
El TAG cap de secció d’Habitatge 
p.d. Decret de Batlia 3000 de 26/02/14 
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