
 

                                                                                                                             

 
En data de 21 octubre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palma  ha 
adoptat el següent:  
 
ACORD 
 
1. Concedir una subvenció al lloguer corresponent a les mensualitats de novembre i 
desembre de 2019 a les persones i pels imports màxims que en cada cas s’indiquen a 
continuació, i segons la puntuació obtinguda amb el barem aplicat per la comissió 
d’avaluació que determina el seu ordre de prelació. Les persones beneficiàries disposen 
d’un termini 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 l’abonament a les persones beneficiàries de les quantitats indicades en cada 
cas, les quals han estat degudament justificades, amb càrrec a l’aplicació 
08.15200.48002 del vigent pressupost de despeses d’aquest Ajuntament (MARGINAL 
100.009). 
 
Ordre prelació DNI  Puntuació Nom Import Expedient 

108 43140799K 52,59 MARTINEZ OTON, 
MIGUEL ALEJANDRO 360,00 € 381 

109 43085675M 52,32 
MARTOS DELGADO, 
FRANCISCO JAVIER 226,40 € 596 

110 43181227S 52,28 
MORILLA PONS, 
FRANCISCO JOSE 283,00 € 607 

111 49606834C 52,16 
GIORDANO ARANGO, 
CARLOS ALBERTO 226,40 € 446 

112 18237415W 51,96 
TOVAR MARTOS, 
MARCELINO 226,40 € 444 

113 44327537M 51,82 
ALVAREZ BASTIDA, 
INMACULADA 226,40 € 603 

114 43168398C 51,76 
MALLERO RAMON, 
VERONICA 226,40 € 558 

 
3. 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 

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

AAssssuummppttee::   
Publicació de l’acord d’ampliació de concessió de 
subvencions     



 

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. 
 
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, 26 de octubre de 2020 
Juan García Lliteras  
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