El secretari accidental de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,

CERTIFICA:

Que la regidora delegada d'economia, en data 21 de desembre de 2020, ha dictat la següent
resolució:
Ateses les Bases per a l' atorgament de subvencions a persones propietàries d’habitatges
que ofereixen lloguer social, per a l’exercici de 2020 que estiguin gravades per l’impost
sobre Béns Immobles publicades al BOPB el dia 12 de març de 2020.
Atesa la convocatòria per a la concessió d' aquesta subvenció, publicada en el BOPB el 30
de juliol de 2020.
Atès l’informe de la cap d’unitat de Gestió Tributaria de data 10 de desembre de 2020.
D' acord amb l’informe de la Intervenció municipal.
Atès l'article 53.1.u del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
HE RESOLT
1. Atorgar les subvencions a persones propietàries d’habitatges que ofereixen lloguer
social que estiguin gravades per l’impost sobre Béns Immobles per a l’exercici de
2020, d’acord amb el següent detall:

DNI

REGISTRE ENTRADA

52177691Y

E2020021005

77292896Q

E2020019405

77283365F

E2020018420

40973165E

E2020017738
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43495470D

E2020018653

52173844T

E2020021004

53028042R

E2020020677

38366970A

E2020018361

33898541Z

E2020018403

36524920T

E2020019429

52438355B

E2020017016

40953245C

E2020017808

38478823F

E2020020957-90959

33871235D

E2020020698

03762751C

E2020021066

03762751C

E2020021069

37671377E

E2020017532

37259234Q

E2020020771

36473984D

E2020017807

37259234Q

E2020020861

37259234Q

E2020020862

38112363Y

E2020024890

2. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària H2 1520 48995, referencia
22020001495, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament a les persones físiques i per
l’import que s’indica a continuació:

REGISTRE ENTRADA

DNI

IMPORT

E2020021005

52177691Y

101,96

E2020019405

77292896Q

178,89
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E2020018420

77283365F

150,00

E2020017738

40973165E

181,97

E2020018653

43495470D

207,86

E2020021004

52173844T

111,37

E2020020677

53028042R

181,63

E2020018361

38366970A

285,93

E2020018403

33898541Z

216,93

E2020019429

36524920T

156,79

E2020017016

52438355B

215,69

E2020017808

40953245C

385,20

E2020020957-90959

38478823F

219,56

E2020020698

33871235D

180,94

E2020021066

03762751C

203,84

E2020021069

03762751C

263,88

E2020017532

37671377E

133,31

E2020020771

37259234Q

110,18

E2020017807

36473984D

191,03

E2020020861

37259234Q

134,06

E2020020862

37259234Q

129,44

E2020024890

38112363Y

297,32

TOTAL

4.237,78

3. Desestimar les següents sol·licituds pels motius que s’indiquen:

DNI

REGISTRE ENTRADA

MOTIU

52173844T

E2020021004

NO SER TITULAR IBI
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38112363Y

E2020024890

PROPIETAT 30-6-2020 NO PAGA
IBI 2020

4. Anul·lar l'autorització de despesa que ja no es requereix per atendre el pagament de de
subvencions a persones propietàries d’habitatges que ofereixen lloguer social, per a
l’exercici de 2020 que estiguin gravades per l’impost sobre Béns Immobles.
5. Donar compte d’aquesta resolució a la Intervenció General de l’Ajuntament, Tresoreria
Municipal per tal que facin el pagament, als Serveis Socials i a l’oficina local
d’habitatge.
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, podeu recórrer
potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació, o impugnar-lo directament
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la
interposició de recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de rebre aquesta notificació.
Si opteu per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar
fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera
presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en el
termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució.
Contra la desestimació presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs
contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona.
I perquè així consti, s’expedeix la present certificació d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldia

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
28/12/2020

L'ALCALDE ACCIDENTAL
BUZON JUAN, FRANCISCO JAVIER
28/12/2020
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