VALENTIN GOMEZ SANCHEZ, secretari accidental de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
CERTIFICO:
1. Que d’acord a l’informe de la cap del serveis de Serveis Socials, Sanitat i Salut
Pública, sobre la valoració de les sol·licituds presentades en la convocatòria publicada
en BOPB en data 2 de desembre de 2020, la qual regula la concessió de subvencions al
pagament del lloguer, propostes que l’Alcaldia va donar per bones en resoldre el
procediment d’atorgament d’aquests ajuts en data 28 de desembre de 2020.
2. Que les persones a les quals s’ha atorgat l’ajut són 11 sol·licituds:

Expedient

Núm.
Registre

Nom

X2020019377 E2020027287 Maria del Carmen C.S.

Imports
Subvenció
200 €

X2020019573 E2020027430 Daniel M.M.

1.200 €

X2020019560 E2020027493 Jordi B.B.

1.200 €

X2020019562 E2020027559 Luis H.M.

1.000 €

X2020019565 E2020027843 Raul G.G.

1.200 €

X2020019574 E2020027952 Miriam A.C.

1.200 €

X2020019569 E2020027994 Anna R.G.

1.200 €

X2020019576 E2020028045 Ruth D.S.

1.200 €

X2020019577 E2020028047 Esmeralda G.Z.

700 €

X2020019643 E2020028132

Mohamed Oulad A.O.

1.200 €

X2020019644 E2020028154

Eric DH.F.

1.000 €
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3. Relació de persones a les quals s’ha de desestimar la seva sol·licitud:
Per no complir el punt I.4 de compatibilitat amb altres subvencions / prestacions.

Expedient

Núm.
Registre

Nom

X2020019561 E2020027539 Evelyn Omaya P.R. Juan Carlos B.M.
X2020019563 E2020027608 Jaime Jose M. C.
X2020019567 E2020027914 Siham B.
X2020019575 E2020028038 Raquel Inmaculada E.G. Javier C.R.
x2020019731 E2020028254 Karen Elizabeth R.M. Jose Ramon C.M.

Per no complir el punt I.2.2.c) d’acreditació del padró.

Expedient

Núm.
Registre

Nom

X2020019727 E2020028252 Carlos V.I. Francisco Jose V.C. Paula G.V.
Per no complir el punt I.2.2.d) d’ingressos màxims segons la taula de l’annex 1 de
les bases.

Expedient

Núm.
Registre

Nom

X2020019558 E2020027319 Gisela G.M.
Per no complir el punt I.2.2.e) d’ingressos mínim per pagar el lloguer.

Expedient

Núm. Registre

Nom

X2020019593 E2020028074

Irene L.T.

X2020019640 E2020028131

Milenka A.S.

X2020019720 EE2020028250 Bryan Aaron F.R. E.Omayra P.R.
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Per no complir el punt 2 de l’annex 2 d’obligacions de documentació relativa
d’ingressos.

Expedient

Núm.
Registre

Nom

X2020019580 E2020027530 Miriam C.S.
X2020019564 E2020027613 Suleiman P.S
Que contra els Decrets de l’Alcaldia esmentats, que son actes definitius en la via
administrativa, es podrà recórrer potestivament en reposició, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s’opta 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.
El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci en el tauler d’anuncis de la corporació.
El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra el Decret de l’Alcaldia
esmentat és de dos mesos, a comptar també des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
en el tauler d’anuncis de la corporació.
El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta
del recurs de reposició és de sis mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs
s’hagi d’entendre desestimat.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que les persones interessades creguin
convenient al seu dret.
I perquè es pugui acreditar lliuro aquest certificat, d’ordre de l’alcaldia i amb el seu vistiplau.

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

[Firma02-01]

EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
29/12/2020

VIST-I-PLAU ALCALDE
ACCIDENTAL
BUZON JUAN, FRANCISCO JAVIER
29/12/2020
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Codi segur de verificació: 5d3575c7-37c8-489b-a0f3-3fd0734a6daa
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