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CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

ANUNCI sobre ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria per
a l'any 2021 d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en
situació de vulnerabilitat en els edificis d'ús residencial en l'àmbit del Pla de barris (ref. BDNS 574940).

El gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha adoptat, de conformitat amb l'acord adoptat per la
Comissió Permanent en data 17 de juny de 2021 on se l'autoritza a modificar la convocatòria per a l'any 2021
d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de
vulnerabilitat en els edificis d'ús residencial en l'àmbit del Pla de barris (DOGC número 8468 de 29 de juliol de
2021 i BOPB de 29 de juliol de 2021), la següent resolució:

Modificar la convocatòria per a l'any 2021 d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones
propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d'ús residencial en l'àmbit del Pla de
barris, a l'empara del que estableix el seu acord tercer, en el sentit d'ampliar el termini per a presentar les
sol·licituds de subvenció corresponents a aquesta convocatòria, que preveuen els articles 16, 17, 18, 19 i 20 de
les Bases reguladores, ampliant el termini fins el 20 de desembre de 2021.

Aquesta ampliació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge, en el termini d'un mes a partir de
l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de novembre de 2021

Gerard Capó Fuentes

Gerent
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