Ajuntament
Territori

ANUNCI de la resolució de reclamacions presentades en relació amb la llista provisinal
d’admesos i exclosos en el procediment per a l’adjudicació de 13 habitatges de lloguer
social.

En data 15 de març de 2017 la Sra. Abigail Garrido Tinta, va dictar el Decret d’Alcaldia núm.
0253/2017 amb el següent contingut:
“Per Decret de l’Alcaldia 518/2015, de 22 de juny, es van delegar a efectes resolutius a la
Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a
l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
En dit decret, es determinaven excepcions a aquesta delegació, com en el cas de situacions
d’urgència degudament declarada i justificada, quan un assumpte no pugui demorar-se per a
ser tractat a la Junta de Govern Local.
Es justifica el caràcter excepcional i d’urgència considerant que aquest assumpte no es pot
demorar fins a la propera Junta de Govern Local atesa la manifesta necessitat habitacional
existent, que justifica adjudicar aquests habitatges urgentment, a les persones sol·licitants, i
d’aquesta manera s’evita també el risc d’ocupació irregular que s’està produint.
Per Decret d’alcaldia núm. 0148/2017 es va aprovar la Llista provisional d’admesos i exclosos
en el procediment d’adjudicació de 13 habitatges per a lloguer social a l’edifici del passeig de
Santa Eulàlia núm. 5 (escala C), carrer Grallers núm. 12 (escala B) i plaça Vinya d’en Petaca
núm. 4, baixos, d’aquest terme municipal.
De conformitat amb les Bases reguladores d’aquell procediment, es va publicar aquella Llista al
web municipal, per a que, en el termini de 10 dies es poguessin formular reclamacions.
Dins d’aquell termini s’han formulat les següents reclamacions:
•
•

Instància presentada en data 22 de febrer de 2017, amb número de registre general
d’entrada E2017002516, per la senyora L.G.G.
Instància presentada en data 27 de febrer de 2017, amb número de registre general
d’entrada E2017002793, pel senyor J.M.P.A.

En relació amb la reclamació presentada per la senyora L.G.G., l’argument esgrimit fa
referència a que compleix el requisit de l’empadronament, encara que no de forma consecutiva,
atès que per motius laborals va haver de marxar a una altra comunitat autònoma. La clàusula
segona de les Bases Reguladores estableix literalment que, uns dels requisits que han de
complir els destinataris d’aquests habitatges és que han d’acreditar una residència continuada,
mitjançant l’empadronament en el municipi de Sant Pere de Ribes, en els darrers 3 anys, a
comptar des de la data d’inici del termini de recollida de sol·licituds. Tenint present que l’inici
del procediment es va produir l’1 de juliol de 2016, tots els destinataris han d’estar
empadronats, com a mínim, des del 30 de juny de 2013 al 30 de juny de 2016. Consultat el
justificant de convivència de la senyora L.G.G., se’n deriva que la última data d’inscripció al
Padró municipal que consta, data del 24 de setembre de 2014 i, en conseqüència, no compleix
el requisit d’empadronament al municipi durant els darrers 3 anys. És per això que, cal informar
la desestimació de la reclamació formulada.

Per altra banda, en relació a la reclamació presentada pel senyor J.M.P.A., la mateixa es basa
exclusivament en que desconeixia que li havia caducat la inscripció en el Registre de
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial (en endavant RSHPO) i que l’ha tornat a demanar a
l’agost del 2016. La clàusula segona de les Bases Reguladores estableix literalment que, uns
dels requisits que han de complir els destinataris d’aquests habitatges és que han d’estar
inscrits o haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el RSHPO el dia anterior a l’inici del
procediment d’adjudicació. Tenint present que el dia anterior a l’inici del procediment va ser el
30 de juny de 2016, tots els destinataris han d’estar inscrits o haver sol·licitat la inscripció
abans d’aquella data. Consultada la sol·licitud d’inscripció al RSHPO, se’n deriva que la
mateixa es va fer l’1 d’agost de 2016 i, en conseqüència, fora del termini establert a les Bases
reguladores. Així mateix, també s’ha comprovat que la petició per a formar part d’aquest
procediment també és extemporània, a l’haver-se presentat fora del termini establert a per
poder participar. És per tot això que, cal informar la desestimació de la reclamació formulada.
Vist l’informe-diligència d’intervenció núm. 2017-543.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER.- DESESTIMAR les reclamacions presentades, en dates 22 i 27 de febrer de 2017,
amb número de registre general d’entrada E2017002516 i E2017002793, respectivament, de
conformitat amb els arguments de l’informe emès per la Comissió Qualificadora.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I
EXCLOSOS del procediment d’adjudicació de 13 habitatges per a lloguer social temporal a
l’edifici del passeig de Santa Eulàlia núm. 5, escala C i al carrer Grallers núm. 12, escala B, i
plaça Vinya d’en Petaca núm. 4, baixos, d’aquest terme municipal. (Es relacionen al final
d’aquest anunci).
TERCER.- PUBLICAR novament LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS a la
pàgina web de l’Ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR aquests acords definitius en via administrativa de forma individualitzada
a les persones que han formulat reclamacions.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE de l’acord a la Junta de Govern Local i al Ple”.
Així ho mana, la Sra. Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, a Sant Pere de Ribes, quinze de març
de dos mil disset, davant meu, el secretari general accidental, que en dono fe.(segueixen
signatures)”

Les Llistes provisionals d’admesos i exclosos són les següents:
1. Llista Provisional admesos

DNI/NIE/Pass.
33960491W

Núm.
Sol·licitud
006/2016

Reg. Entrada
2016010234

20833524D

008/2016

2016010472

36953699J

010/2016

2016010523

49880301V

011/2016

2016010524

X9551962Q
49769026Q

013/2016
014/2016

2016010657
2016010678

Ajuntament
Territori
DNI/NIE/Pass.
49883001A

Núm.
Sol·licitud
015/2016

Reg. Entrada
2016010770

52211568G

018/2016

2016010794

10838280J

023/2016

2016010971

49768344R

026/2016

2016011051

47638369X
X3901925K
X5161525A

028/2016
029/2016
030/2016

2016011105
2016011125
2016011157

47630926L

032/2016

2016011221

47638900N
X1373519M

033/2016
035/2016

2016011226
2016011310

39989982C

037/2016

2016011336

77281124C
X8737582C
X4294332W

039/2016
040/2016
041/2016

2016011387
2016011390
2016011395

52210645R

050/2016

2016011516

52427096E

054/2016

2016011602

48024114E
37790725T
52212994G

058/2016
060/2016
063/2016

2016011641
2016011652
2016011672

44942597E
X6393015G

064/2016
069/2016

2016011682
2016011728

46035083P

070/2016

2016011733

48184910W

072/2016

2016011753

46813406B

073/2016

2016011756

52216856W
52426541L
X6740622N

075/2016
079/2016
081/2016

2016011819
2016011867
2016011873

45153711L

084/2016

2016011905

X6414923Q

085/2016

2016011907

47635731V

087/2016

2016011912

X4682079S

089/2016

2016011915

47839433P

090/2016

2016011919

38073596V

094/2016

2016011926

47840512Y

101/2016

2016011946

2. Llista provisional exclosos
DNI/NIE/Pass.

Núm.
Sol·licitud

Reg.
Entrada

Observacions

47637233R

001/2016

2016010135 No compleix requisit de residència

38483290N

002/2016

2016010178 No compleix requisit d'ingressos

39761339C

003/2016

2016010191 No compleix requisit de residència

38479679N

004/2016

2016010193 No compleix requisit de residència

33541525G

005/2016

2016010231 No compleix requisit de residència

52421563D

007/2016

2016010315 No compleix requisit propietat

29722108J

009/2016

2016010515 No compleix requisit d'ingressos

X9676172A

012/2016

2016010606 No compleix requisit d'ingressos

77319724A

016/2016

2016010775 No compleix requisit d'ingressos

X2183695Y

017/2016

2016010785 No compleix requisit d'ingressos

75219396N

019/2016

2016010797 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

47787829Q

020/2016

2016010857 No compleix requisit de residència

DNI/NIE/Pass.
X1591317Q

Núm.
Reg.
Observacions
Sol·licitud
Entrada
021/2016
2016010686 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

48029071B

022/2016

2016010957 No compleix requisits RSHPO

52425397W

024/2016

2016011046 No inscrita en el RSHPO

35569669P

025/2016

2016011048 No compleix requisit de residència

46457513C

027/2016

2016011073 No inscrit en el RSHPO

47843436D

031/2016

52424504Y

034/2016

45181335C

036/2016

2016011170 No compleix requisit de residència
No compleix requisit de residència
2016011283
No compleix requisit d'ingressos
2016011324 No compleix requisit propietat

X6317492J

038/2016

YA04551678

042/2016

47630857L

043/2016

2016011371 Sol·licitud al RSHPO fora de termini
Sol·licitud al RSHPO fora de termini
2016011401
No compleix requisit de residència
2016011421 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

52219296G

044/2016

2016011434 No compleix requisit de residència

49502258W

045/2016

2016011443 No compleix requisit d'ingressos

47633550K

046/2016

2016011444 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

38063380J

047/2016

2016011455 No compleix requisit de residència

X3005690G

048/2016

2016011474 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

X2416164Z

049/2016

2016011494 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

30461840L

051/2016

2016011565 No compleix requisit de residència

Y1932355R

052/2016

2016011580 No compleix requisit de residència

52423782C

053/2016

2016011599 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

48074508T

055/2016

2016011620 No compleix requisit d'ingressos

47779051R

056/2016

2016011633 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

39423071J

057/2016

2016011639 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

26653713W

059/2016

2016011649 No compleix requisit d'ingressos

48026924A

061/2016

2016011654 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

53078728H

062/2016

2016011661 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

48189891S

065/2016

2016011686 No compleix requisit d'ingressos

38057383L

067/2016

2016011717 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

52213739J

068/2016

2016011722 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

49502272Q

071/2016

2016011749 No compleix requisit propietat

48022713R

074/2016

2016011799 No compleix requisit de residència

45125584K

076/2016

2016011826 No compleix requisit d'ingressos

33967460W

077/2016

2016011828 No inscrita en el RSHPO

46788953F

078/2016

2016011833 No compleix requisit residència

49897768G

080/2016

2016011870 No compleix requisit d'ingressos

34776195B

082/2016

2016011887 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

47633697F

083/2016

2016011902 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

44941808S

086/2016

2016011908 No compleix requisit de residència

47632120V

088/2016

2016011913 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

47635210W

091/2016

2016011920 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

X6500326C

092/2016

2016011921 No compleix requisits RSHPO

26474959G

093/2016

2016011924 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

X9571171C

095/2016

2016011928 No compleix requisit de residència

37651843S

096/2016

2016011929 No compleix requisit de residència

33968920J

097/2016

2016011931 Sol·licitud al RSHPO fora de termini

79290555X

098/2016

2016011936 No compleix requisit d'ingressos

47635085S

099/2016

2016011943 No compleix requisit d'ingressos
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DNI/NIE/Pass.
Y0011287P

Núm.
Reg.
Observacions
Sol·licitud
Entrada
100/2016
2016011945 No compleix requisit de residència

47633910J

102/2016

2016011966 No compleix requisit propietat

44195014P

103/2016

2016012872 Instància presentada fora de termini

(*) RSHPO: Registre sol·licitants habitatge protecció oficial

Contra aquest acord o resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en el termini D’UN MES a comptar des de l’endemà de rebre la
present notificació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des
de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest
recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs administratiu, a
excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l’article 125.1 de l’esmentada
norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de
DOS MESOS a comptar des de l’endemà de la seva notificació o en el termini màxim de SIS
MESOS a comptar des de l’endemà de la seva desestimació presumpta del recurs interposat. No
es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
No obstant això, podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.
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