
DECRET  408/2018 
 
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS) 

 
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària celebrada en data 13 de juny de 
2018, va aprovar les bases i convocatòria per a l’adjudicació dels dos habitatges 
dotacionals públics ubicats al carrer Mossèn Isidre Solsona.  
 
Vist el punt 8.2 de les bases que determina que un cop verificada la documentació 
aportada, es farà pública la llista provisional d’adjudicataris i es condecirà un termini de 
cinc (5) dies hàbils per a reclamacions.  
 
Vist l’informe emès pel Departament d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
i Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats tramès en data 20 de juliol de 2018. 
 
Vist allò que estableix les bases d’aquesta convocatòria la llista provisional d’adjuicataris 
per ordre de puntuació és la següent: 

 
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.  

 
De conformitat amb allò que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local, 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia- Presidència, en l´ús de les seves atribucions,  
 
RESOLC:  
 
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’adjudicataris admesos i exclosos del procés 
l’adjudicació dels dos habitatges dotacionals públics ubicats al carrer Mossèn Isidre 
Solsona.  

 
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.- Concedir un  termini de cinc (5) dies hàbils, comptadors a partir del dia següent 
de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis i en el web municipal, per a 
reclamacions.  
 
TERCER.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web 
municipal www.subirats.cat 
 
 
 
Subirats, 23 de juliol de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Pons i Vendrell    Davant Meu, 
Alcalde-President       La Secretaria 
 
 
 

 


