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Ajuntament d'Olesa de Montserrat

LLISTAT DE NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'EXTINCIÓ DEL DRET A LA PERCEPCIÓ DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL
LLOGUER. CONVOCATÒRIA 2018

Fets
De conformitat amb el sistema de control previst a les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014, d'11 d'abril, TES 667/2015, de 2
d'abril, GAH/940/2016 de 5 d'abril i GAH/657/2017, 27 de març, per la qual es regulen les prestacions per al pagament del lloguer, el president de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va dictar, el 22 de gener de 2018, una Resolució per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del
compliment dels requisits per al manteniment del dret a rebre les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2018.
En el termini concedit per acreditar el compliment dels requisits, que es va iniciar el 29 de gener de 2018 i va finalitzar el 2 de març de 2018, les
persones relacionades a l'annex van presentar documentació acreditativa, la qual un cop analitzada es posa de manifest que aquestes persones no
reuneixen les condicions per poder continuar essent beneficiàries de les prestacions reconegudes a l'empara de les Resolucions TES/1101/2013, de
15 de maig, TES/884/2014, d'11 d'abril, TES 667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril i GAH/657/2017, 27 de març, en no complir amb els
requisits establerts als punts 2, 4 i 5 de la Resolució de 22 de gener de 2018.

Fonaments jurídics
Resolució de 22 de gener de 2018, per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment del
dret a rebre les prestacions permanents per al pagament del lloguer l'any 2018.
Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014, d'11 d'abril, TES 667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril i GAH/657/2017, 27
de març per la qual es convoquen les prestacions per al pagament del lloguer corresponents als anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.
Article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, que aprova el Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
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D'acord amb l'anterior,
RESOLC:
1. DECLARAR EXTINGIT el dret a rebre la prestació per al pagament del lloguer, amb efectes d'1 de gener de 2018, a les persones que es
relacionen a l'annex d'aquesta Resolució, atès que no compleixen els requisits establerts als punts 2, 4 i 5 de la resolució d'22 de gener de 2018, per
poder continuar essent beneficiàries de les prestacions reconegudes a l'empara de les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014,
d'11 d'abril, TES 667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril i GAH/657/2017, 27 de març.
2. NOTIFICAR aquesta resolució d'acord amb el que disposa l'article 15.4 i 15.5 de les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014,
d'11 d'abril i TES 667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d’abril i GAH/657/2017, 27 de març.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del President de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació d'acord amb 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 poden 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

Motiu d'extinció del dret a ser beneficiari de la prestació

B L P 81089
2018

JAGM

XXXX93275S

1. Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 1,50 vegades
l'IRSC ponderat.

{4}

B L P 81201
2018

EJM

XXXX54683M

1. Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 1,50 vegades
l'IRSC ponderat.

{4}

B L P 81429
2018

NEHEY

XXXX90089W

1. Els ingressos anuals de la unitat de convivència són superiors a 1,50 vegades
l'IRSC ponderat.

{4}

Barcelona, 11 de juliol de 2018
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Joan Batlle i Bastardas
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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