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Identificació de l’expedient: Resolució de l’Alcaldia 2017/849 de data 06/10/2017 - Llista
provisional de persones admeses i excloses del procés d’adjudicació dels pisos de lloguer C/.
Girona, 1.
Fets:
En data de 25 de juliol de 2006 el Ple de la Corporació va aprovar el projecte Rehabilitació dels
pisos dels mestres com a habitatges de lloguer per a joves d’aquesta població i va sol·licitar la
qualificació provisional d’habitatges amb protecció oficial i els ajuts a la promoció d’habitatges
per destinar-los a arrendament de renda bàsica a la Direcció General d’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
En data de 18 de desembre de 2008 la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va atorgar la
qualificació definitiva d’habitatge amb protecció oficial de l’immoble situat al carrer Girona, 1
del nostre municipi.
En data de 27 de juliol de 2017 el Ple de la Corporació va aprovar les Bases particulars del
procés d’adjudicació en règim de lloguer dels habitatges de l’Ajuntament de Sils situats al carrer
Girona 1.
En data de 29 d’agost de 2017 van sortir publicades les esmentades bases al BOP número 165 i
el termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat el dia 29 de setembre d’enguany.
Esgotat el termini de presentació de sol·licituds cal aprovar la llista provisional de persones
admeses i excloses.
Fonaments de dret:
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans al servei públics.
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
- Decret 75/2014, de 24 de maig, del pla per al dret a l’habitatge.
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- Llei 4/2013, de 5 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer
d'habitatges.
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- Article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Fent ús de les facultats que em confereix la legislació vigent es dicta la següent resolució:
R E S O L U C I O:
Primer.- Aprovar la següent llista provisional de persones admeses i excloses, sense perjudici
del compliment dels requisits de l’article 3 que s’hauran d’acreditar en el moment de la
contractació:
Persones admeses:
Registre d’entrada
4149
4159
3874
3779
3922
3754
3765
3797
3854
3801

Cognoms i nom
B.M., L.
B.P., N.
C.I., D.
C.L., D.
G.T., G.
J.J., J.
M.L., A.
P.G., M.
R.F., A.
R.T., N.

NIF
*****038M
*****998C
*****384H
*****218F
*****330T
*****453B
*****776Z
*****308B
*****519E
*****082F

Persones excloses:
- Cap
Segon. Publicar la llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sils i al web perquè en el
termini de 10 dies es puguin presentar reclamacions, si és el cas.
Tercer.- En el cas que no es produeixin reclamacions aquesta llista provisional passarà a ser
definitiva realitzant-se el sorteig el dia 17 d’octubre de 2017, a les 13:00 hores, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Sils tal i com disposa l’article 6 de les Bases de la convocatòria.
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