
 

 
  
 
Fets 
 
La Resolució TES/662/2020, de 9 de març, publicada al DOGC núm.8083 de 12-03-2020, va aprovar les bases reguladores per a la concessió, en
règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans; per la Resolució de 27 de març de
2020 del president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, es va iniciar el procediment per a la concessió de les subvencions per al pagament del
lloguer per a persones grans corresponents a l'any 2020, i per Resolució TES/1097/2020 de 19 de maig, es va obrir la convocatòria per a la concessió,
en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020. 
 
Les persones relacionades a l'Annex van presentar la documentació necessària, en el termini concedit per acreditar el compliment dels requisits, de la
valoració de la qual resultava que reunia les condicions per ser beneficiaris de la subvenció a l'empara de les Resolucions esmentades. 
 
El Director de Programes Socials d'Habitatge va dictar una resolució favorable a les solicituds relacionades a l'Annex. 
 
En fase de revisió, l'Àrea d'Ajuts Socials a l'Habitatge de la Direcció de Programes Socials a l'Habitatge comprova un error en el càlcul de l'ajut concedit
i es procedeix a la seva revisió i rectificació. 
 
Valorats de nou els expedients, la quantia de la subvenció reconeguda a l'empara de la Resolució de TES/662/2020, de 9 de març (DOGC núm.8083
de 12 de març de 2020) corresponent a l'any 2020, experimenta una variació respecte a l'import ja atorgat. 
 
Fonaments jurídics 
 
Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en en règim de concurrència pública
competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. 
 
Resolució de 27 de març de 2020 del president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per la qual s'inicia el procediment per a la concessió de les
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subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l'any 2020. 
 
Resolució TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva de les
subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020. 
 
Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya. 
 
Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament. 
 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
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D'acord amb l'anterior, 
 
  
 
RESOLC: 
 
ATORGAR a les persones que es relacionen a l'annex d'aquesta Resolució, pels imports totals anuals que hi figuren, en concepte d'una subvenció
complementària per al pagament del lloguer per a persones grans pels imports que en cada cas s'hi estableixen. 
 
Les persones beneficiàries hauran de facilitar tota la informació que els requereixin els òrgans de control que siguin designats per l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya. 
 
NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la Direcció
de l’Habitatge de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb la Resolució GAH/380/2016, de 15
de febrer, de delegació de competències, l’article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Així mateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent segons els criteris de distribució competencial
previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà
de la seva notificació. 
 
  
 
ANNEX 
 
  

Núm.
d’expedient

Inicials nom i
cognoms DNI/NIE Oficina gestora Subvenció

mensual
Ajut mensual import

rectificat
Subvenció complementària

anual

B G - 09498
2020 PSR ***5761** Ajuntament de Vilanova i

la Geltrú 20,00 € 48.12 337,44
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Joan Batlle i Bastardas 
 

B G - 09502
2020 IGC ***1708** Ajuntament de Vilanova i

la Geltrú 25,53 € 131.69 1273,92

B G - 09603
2020 RCL ***5720** Ajuntament de Vilanova i

la Geltrú 197,68 € 200 27,84

B G - 09604
2020 VSR ***4736** Ajuntament de Vilanova i

la Geltrú 97,47 € 200 1230,36

T G - 03969
2020 FTV ***8210** Ajuntament de Vilanova i

la Geltrú 20,00 € 78.11 697,32

Barcelona, 20 d'octubre del 2021
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Director de Programes Socials d’Habitatge  
(per delegació del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  
Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, DOGC 7063, de 22 de febrer) 
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