
 
 
  

 
  

 
  
 
Fets 
 
Per Resolució TES/816/2019, de 29 de març, publicada al DOGC núm. 7846 de 3-4-2019 i per Resolució TES/935/2019, d'11 d'abril, es va obrir la
convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019. 
 
Les persones relacionades a l'Annex van presentar la documentació necessària, per accedir a la subvenció per al pagament del lloguer 2019 i revisada
la documentació el director de Programes Socials d'Habitatge, per delegació del president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya segons Resolució
GAH/380/2016, de 15 de febrer (DOGC 7063, de 22.02.2016), va dictar resolució en la qual denegava la subvenció solicitada pel motiu següent: Com a
conseqüència de l'aplicació dels criteris de priorització i valoració establerts als punts 11.1 i 2 de la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, en el
moment de resoldre la solicitud ja s'havia exhaurit la dotació pressupostària disponible per a aquesta convocatòria. 
 
Contra la resolució de la denegació de la subvenció van interposar recurs de reposició en temps i forma. 
 
  
 
Fonaments jurídics 
 
1. La resolució d'aquest recurs correspon a la persona titular de la direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord amb el punt 1.a) de la
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; l'article 11 de la llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya; el Decret 157/2010, de 2 de novembre, de
reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Habitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya; el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de
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l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de Territori i
Sostenibilitat; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; i altres disposicions complementàries i concordants. 
 
2. La persona recurrent gaudeix de la legitimació activa exigida en els articles 4 i 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i el recurs compleix el que
estableixen els articles 112 i 123 de l'esmentada llei, i, per aquest motiu, és procedent entrar a conèixer les qüestions que s'hi plantegen. 
 
3. La resolució objecte del present recurs denega la subvenció solicitada per exhauriment de la dotació pressupostària. 
 
La dotació màxima inicial de les subvencions previstes en la Resolució TES/935/2019, d'11 d'abril, per la qual es van convocar subvencions, en règim
de concurrència competitiva, per al pagament del lloguer per l'any 2019, era de 20.000.000 d'euros. 
 
No obstant això, la Resolució TES/2561/2019, d'1 d'octubre, va ampliar l'import de la dotació inicial d'aquestes subvencions en la quantia de
20.000.000 d'euros. 
 
Finalment, la Resolució TES/3209/2019, de 22 de novembre, de segona ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la
Resolució TES/935/2019, d'11 d'abril, va ampliar novament aquest import en la quantia de 32.550.000, establint un import màxim per aquesta
convocatòria de 72.550.000 euros. 
 
La Llei 38/203, de 17 de novembre, general de Subvencions, en el seu article 9, regula els requisits per a l'atorgament de les subvencions i, en el punt
4, lletra b) estableix el de l'existència de crèdit adequat i suficient per poder atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la
concessió d'una subvenció, i en l'article 22, estableix com a procediment ordinari de concessió el de concurrència competitiva. 
 
En el procediment, de concessió de concurrència competitiva, la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les solicituds
presentades, amb la finalitat de prestablir una relació entre aquestes, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats. 
 
En el present cas, la Base 11 de la TES/816/2019, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de
concurrència competitiva, d'aquestes subvencions, preveu que les subvencions es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, comparant les solicituds presentades en el termini establert i puntuant, d'acord amb els criteris que
s'especifiquen en el punt 2, per poder establir un ordre de relació entre elles. 
 
A conseqüència de l'aplicació dels anteriors criteris, en el moment de resoldre la solicitud d'ajut presentada per l'interessat ja s'havia exhaurit el crèdit
disponible per a aquesta convocatòria, motiu pel qual se li va denegar la subvenció. 
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Ateses les consideracions exposades i, de conformitat amb els preceptes legals citats i la resta de normes de general aplicació, 
 
Per tant, 
 
  
 
RESOLC: 
 
1) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició a les persones que es relacionen a l'annex d'aquesta Resolució, atès que la resolució denegatòria és
ajustada a dret 
 
2) NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
  
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui
competent segons els criteris de distribució competencial previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. El termini d'interposició és de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb allò que disposa
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. 
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ANNEX 

 
  

 
Jaume Fornt i Paradell 
 
Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya  
(per delegació del president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya  
Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, DPC 7063, de 22 de febrer) 

Núm. d’expedient Inicials nom i cognoms DNI/NIE
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Barcelona, 18 de gener del 2022

Data generació document 22/01/2022


