
DECRET  432/2018 

 

PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS) 

 

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Subirats, en sessió ordinària de 13 

de juny de 2018, va acordar l’aprovació de les bases i la convocatòria per a 

l’adjudicació del dret d’ús dels dos habitatges dotacionals públics de Subirats, ubicats 

al carrer Mossèn Isidre Solsona, número 20 d’Ordal. 

Vist que per Decret d’Alcaldia 408/2018, de 23 de juliol, es va aprovar la llista provisional 

d’adjudicataris admesos i exclosos, tot concedint un termini de cinc dies hàbils per a 

esmenes i reclamacions. 

Vist que transcorregut el termini indicat, sense haver-se presentat cap al·legació ni 

reclamació, d’acord amb la base 8.3, procedeix aprovar la llista definitiva i acordar 

l’adjudicació del dret d’ús dels dos habitatges dotacionals. 

Vist el que es disposa en les Bases reguladores del procés i en el Reglament per a 

l’establiment del règim jurídic del servei d’habitatge dotacional públic al municipi de 

Subirats, 

 

DECRETO: 

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’adjudicataris del dret d’ús dels dos habitatges 

dotacionals públics ubicats al carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal: 

 

ADMESOS 

 

 REGISTRE D’ENTRADA ADJUDICATARI  PUNTUACIÓ 

1 1885/2018 RCP 69 

2 1864/2018 PVV 45 

3 1862/2018 EJE 35 

 

EXCLOSOS 

 

 REGISTRE D’ENTRADA ADJUDICATARI  MOTIU 

1 

1713/2018 AGLL 

Incompliment 

d’un dels 

requisits i 

condicions 

d’accès.  

 

SEGON.- Acordar l’adjudicació del dret d’ús dels dos habitatges dotacionals públics 

ubicats al carrer Mossèn Isidre Solsona, número 20 d’Ordal a RCP i PVV, d’acord amb 

l’ordre de puntuació obtinguda. 



 

TERCER.- Requerir als adjudicataris per a que compareguin el 31 de juliol de 2018 a les 

10.00h a les dependències municipals, per a procedir a la formalització del document 

administratiu de cessió i lliurament de les claus dels respectius habitatges. 

QUART.- Aprovar la llista d’espera del dret d’ús dels habitatges assenyalats, d’acord amb 

l’ordre de puntuació de la llista definitiva: 

 

3 1862/2018 EJE 35 

 

D’acord amb la Base 8.4, aquesta llista d’espera tindrà una vigència de 3 anys i servirà 

per a cobrir les eventuals baixes que es produeixin o per cessament o per finalització de 

contracte o qualsevol altre motiu que comporti una nova disponibilitat d’un dels dos 

habitatges.  

 

CINQUÈ.- Publicar aquest Decret en el tauler físic d’edictes de l’Ajuntament i en el web 

municipal tenint aquesta publicació efectes de notificació dels interessats.  

 

Ho mana i signa l’Alcalde, a Subirats, el dia 31 de juliol de 2018 

 

 

 

 

 

Pere Pons Vendrell     Davant meu 

Alcalde-President     La secretària-interventora acctal. 

 


