Joaquim Roca Mata (1 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 22/12/2020
HASH: f7d158cc22a9e3427d5a495227b11fbd

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/33

La junta de govern local

JOAQUIM ROCA MATA, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 22 / de desembre / 2020 s’adoptà l’acord següent:
11.-Proposta d'acord per a la concessió definitiva de les sol·licituds en matèria
de lloguer d'habitatge per a joves al municipi d'Eivissa Exercici 2020. Expedient
5040/2020
Tipus de votació: Ordinària
Unanimitat

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
"PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN MATÈRIA
DE LLOGUER D’HABITATGE PER A JOVES MUNICIPI D’EIVISSA PER A
L’EXERCICI 2020.
Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions en
matèria de lloguer d’habitatge per a joves municipi d’Eivissa per a l'exercici 2020,
segons la convocatòria aprovada per Junta de Govern Local de data 31 d’agost de
2020 i publicades en el BOIB núm 155 de data 8 de setembre de 2020.
Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 25 de novembre
de 2020, en base a l’informe emes per la comissió de valoració de l'expedient al que,
prèvia exclusió dels sol·licitants que no compleixen amb els requisits de la
convocatòria, s'ha procedit a valorar als admesos conforme als criteris de valoració
establerts a aquesta convocatòria de subvencions.
Vist que segons el certificat de data 12 de desembre de 2020, la proposta provisional
de concessió de subvencions ha estat publicada i exposada al tauler d'anuncis
electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa durant el termini de 10 dies
establert a l'article 6è 2 de les bases específiques que regulen aquesta convocatòria i
a l'article 14 de l'ordenança reguladora de les bases generals en matèria de
subvencions de l'Ajuntament d'Eivissa, i que durant aquest termini sí s'han formulat
al·legacions per part dels beneficiaris.
Vist el Registre d’Entrada 2020-E-RC-16549, de 30/11/2020, mitjançant el qual la
persona interessada presenta escrit de la persona arrendadora en relació al contracte
de lloguer i sol·licita la revisió de l’expedient.
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Rafael Ruiz González (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 22/12/2020
HASH: 09af2cd1bec0914ee20a40bada778a38

Favorable

Vist el Registre d’Entrada 2020-E-RC-16645, de 02/12/2020, mitjançant el qual la
persona interessada sol·licita la revisió de l’expedient.
Vist el Registre d’Entrada 2020-E-RC-16723, de 03/12/2020, mitjançant el qual la
persona interessada sol·licita la revisió de l’expedient.
Vist el Registre d’Entrada 2020-E-RC-16755, de 04/12/2020, mitjançant el qual la
persona interessada sol·licita que s’accepti nova documentació.
Vist el Registre d’Entrada 2020-E-RC-16774, de 04/12/2020, mitjançant el qual la
persona interessada sol·licita la revisió de l’expedient.
Vist el Registre d’Entrada 2020-E-RC-16807, de 09/12/2020, mitjançant el qual la
persona interessada presenta escrit de la persona arrendadora i sol·licita la revisió de
l’expedient.
Vist l’informe tècnic de data 16 de desembre de 2020, del tenor literal següent:
«- Exp. 2020-E-RC -13025 - Vist l’escrit d’al·legacions, amb Registre d’Entrada 2020E-RC-16549, mitjançant el qual la persona interessada sol·licita es revisi l’expedient i
presenta escrit de la persona arrendadora en relació al contracte de lloguer, pel que
diu que va haver-hi un error en la redacció del contracte. D’acord amb les consultes
realitzades al serveis jurídics, es considera que l’escrit presentat no desvirtua el que
es disposa en el contracte d'arrendament, per tant es desestimen les al·legacions
presentades.
- Exp. 2020-E-RC-13706 - Vist l’escrit d’al·legacions, amb Registre d’Entrada 2020-ERC-16645, mitjançant el qual la persona interessada sol·licita revisió de l’expedient,
es desestimen les al·legacions presentades per no complir l’article 5.2 de la
convocatòria.

- Exp.2020-E-RC-12847 - Vist l’escrit d’al·legacions, Registre d’Entrada 2020-E-RC16755, es desestimen les al·legacions per no presentar la documentació en el
termini d’esmena.
- Exp.2020-E-RC-13479 - Vist l’escrit d’al·legacions, Registre d’Entrada 2020-E-RC16774, es desestimen les al·legacions ja que en el contracte d'arrendament i en les
rebuts de pagament figuren dos persones.
- Exp.2020-E-RC-13512 - Vist l’escrit d’al·legacions, Registre d’Entrada 2020-E-RC16807, es desestimen les al·legacions presentades per no estar empadronada en el
lloc del contracte i perquè l’ús es diferent del d’habitatge segons estipula la clausala
10.1 del contracte, que diu que «será de aplicación lo establecido para el
arrendamiento de inmuebles destinados a uso distintos del de vivienda».»
Atès que s’ha examinat la documentació aportada per cadascun dels sol·licitants i
que s’han desestimat totes les al·legacions per la comissió de valoració.
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- Exp.2020-E-RC-13691 - Vist l’escrit d’al·legacions, Registre d’Entrada 2020-E-RC16723, es desestima les al·legacions presentades per no estar empadronada al lloc
del contracte.

Per tot això, d'acord amb l'article 25 i 34.2 de la Llei General de Subvencions en
quant al procediment i el previst a les bases d'execució respecte a la competència i la
fiscalització prèvia de conformitat del Interventor, es proposa a la Junta de Govern
Local la adopció del següent ACORD:

Registre d’Entrada
2020-E-RC-12807
2020-E-RE-10276
2020-E-RC-12930
2020-E-RE-10478
2020-E-RE-10586
2020-E-RC-13094
2020-E-RC-13096
2020-E-RC-13169
2020-E-RE-10694
2020-E-RC-13268
2020-E-RC-13283
2020-E-RC-13335
2020-E-RC-13402
2020-E-RC-13479
2020-E-RE-11052
2020-E-RE-11056
2020-E-RC-13509
2020-E-RC-13520
2020-E-RC-13521
2020-E-RC-13539
2020-E-RE-11116
2020-E-RE-11123
2020-E-RC-13568
2020-E-RC-13573
2020-E-RC-13583
2020-E-RC-13608
2020-E-RC-13610
2020-E-RC-13635
2020-E-RC-13667
2020-E-RC-13669
2020-E-RC-13721
2020-E-RE-11361

Total
puntuació
11,4
7
13,6
13
4
10,6
15,3
4
9
10
15
3
15,9
11
16,5
1,3
9
13,6
13,6
11
15
2
15,6
15,6
15,6
14,6
5
14,6
7
7
13,6
6

Import
proposat
1800 €
800 €
2670 €
850 €
1050 €
225 €
225 €
1650 €
702,02 €
2400 €
2200 €
962,5 €
2250 €
1015 €
2550 €
2700 €
1800 €
945 €
945 €
1650 €
1275 €
652,5 €
400 €
400 €
325 €
350 €
1950 €
350 €
1562,5 €
1562,5 €
742 €
750 €

SEGON: Comprometre o disposar la despesa (Fase D) amb càrrec a l'autorització de
l’ aplicacions pressupostaria 2020 33700 48900 a favor dels beneficiaris de la
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PRIMER: Concedir les següents subvencions als beneficiaris que s'indiquen a
continuació d'acord amb el següent detall:

subvenció pels imports concedits.
TERCER: Reconèixer l´obligació (Fase O) i ordenar el pagament (Fase P) a favor
dels beneficiaris pels imports senyalats, corresponent al 100% del import concedit, de
conformitat amb el disposat a l´article 13 de les bases reguladores, i realitzar el
pagament als beneficiaris en el termini mes breu possible.
QUART: Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per no reunir els requisits
per la seva concessió pels motius que s'indiquen:

2020-E-RC-12847
2020-E-RC-13025
2020-E-RC-13029
2020-E-RE-10538
2020-E-RE-10737
2020-E-RE-10771
2020-E-RE-10830
2020-E-RC-13480

Data
d’entrada
11/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
20/09/2020
23/09/2020

2020-E-RC-13512 24/09/2020
2020-E-RC-13576 25/09/2020
2020-E-RC-13577 25/09/2020
2020-E-RC-13613 25/09/2020
2020-E-RE-11191
2020-E-RC-13675
2020-E-RC-13687
2020-E-RC-13691
2020-E-RE-11314
2020-E-RC-13706
2020-E-RC-13740
2020-E-RE-11387

25/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020

Motiu
No presenta la documentació requerida en termini.
El contracte és per a ús diferent del d’habitatge.
El contracte és per a ús diferent del d’habitatge.
No presenta la documentació requerida en termini.
No compleix art. 5.2.
No presenta la documentació requerida en termini.
No presenta la documentació requerida en termini.
No compleix art. 5.3.
No empadronada en el lloc del contracte.
El contracte és per a ús diferent del d’habitatge.
No presenta la documentació requerida en termini.
No presenta la documentació requerida en termini.
No empadronada al lloc del contracte.
No compleix art. 5.2.
No compleix art. 5.10.
No presenta la documentació requerida en termini.
No compleix art. 5.2.
No presenta la documentació requerida en termini.
No empadronada al lloc del contracte.
No empadronada al lloc del contracte.
No compleix art. 5.2
No presenta la documentació requerida en termini.
No presenta la documentació requerida en termini.

I en prova de conformitat, firmen aquesta acta els membres de la Comissió de
Valoració, que consta de quatre fulls.
Eivissa,
Firmes de tots el membres de la comissió de valoració
(Document signat electrònicament al marge)”
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
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Registre d’Entrada
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decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

