
 

 
EDICTE 

 
Assumpte: Procediment d’adjudicació dels habitatges destinats a lloguer social 
titularitat de l’ajuntament de Bellver de Cerdanya. 
 
Atès que per resolució d’alcaldia número 2021-0266, de 15 de juny, s’ha 
APROVAT la llista definitiva d’admesos així com l’adjudicació dels habitatges 
destinats a lloguer social titularitat de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, que 
diu literalment el següent: 
 
“(...) F. Xavier Porta i Pous, Alcalde-President de l’ajuntament de Bellver de Cerdanya, 
 
Atès que per resolució d’alcaldia número 2021-0226, de 27 de maig, es va aprovar 
provisionalment la llista d’admesos, per a la participació al concurs per a l’adjudicació 
dels habitatges destinats a lloguer social titularitat de l’Ajuntament de Bellver de 
Cerdanya. 
 
Vist que durant el termini que es va concedir, de deu dies naturals a comptar des de 
l’endemà d’aquesta publicació, per tal que els interessats al procediment poguessin 
presentar reclamacions, acompanyades de la documentació corresponent, s’han 
presentat les següents: 
 

Núm. R.E. Núm. Data Nom i Cognoms DNI 

1 2021-E-RC-1189 01/06/2021 M.A. ****1371* 

2 2021-E-RC-1200 03/06/2021 J.M.L. ***6689** 

  
Atès que la mesa de negociació, reunida el 15 de juny de 2021 a les 9:00h ha acordat 
l’aprovació i publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos, on hi consta la 
puntuació total de cadascun dels participants, resultant adjudicataris del concurs els 
següents: 
 

Núm. R.E. Núm. Nom i Cognoms DNI TOTAL PUNTS 

1 2021-E-RC-890 M.A. ****1371* 25 punts 

2 2021-E-RC-949 C.C.E ***6523** 20 punts 

 

 
Vistes les facultats que m’atorga l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de 
règim local, l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 

RESOLC 
 
Primer.- APROVAR la llista definitiva d’admesos, per a la participació al concurs per a 
l’adjudicació dels habitatges destinats a lloguer social titularitat de l’Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya. 
 



 

ASPIRANTS  ADMESOS 
 

Núm. R.E. Núm. Data Nom i Cognoms DNI 

1 2021-E-RC-889 21/04/2021 A.B.B ***9543** 

2 2021-E-RC-890 21/04/2021 M.A ****1371* 

3 2021-E-RC-895 22/04/2021 S.C.N ***3405** 

4 2021-E-RC-918 27/04/2021 J.M.L ***6689** 

5 2021-E-RC-949 29/04/2021 C.C.E ***6523** 

 
Segon.- APROVAR l’adjudicació dels habitatges destinats a lloguer social, d’acord amb 
la puntuació atorgada per la Mesa a: 
 

Núm. R.E. Núm. Nom i Cognoms DNI TOTAL PUNTS 

1 2021-E-RC-890 M.A. ****1371* 25 punts 

2 2021-E-RC-949 C.C.E ***6523** 20 punts 

 
Tercer.- EXPOSAR al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i a la 
pàgina web municipal la relació completa d’aspirants admesos i exclosos, així com la 
resolució d’adjudicació dels habitatges, juntament amb la valoració d’acord amb la 
documentació aportada i en base als requisits d’accés previstos a les bases generals. 
 
Quart.- Contra l’acord d’aprovació de les llistes definitives es podrà presentar recurs de 
reposició, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord 
amb el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.(...)” 

 
L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
 
F. Xavier Porta Pous 
Bellver de Cerdanya, 15 de juny de 2021 


