
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de tancament de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de
Barcelona per a l’any 2018.

Vist que la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona va aprovar, en sessió celebrada el 17 de
desembre de 2009, les Bases Reguladores d'ajuts a la Rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona
(DOGC número 5535, de 29 de desembre de 2009 i BOPB del 24 de desembre de 2009).

Vist que la convocatòria per la concessió d'ajuts a la rehabilitació d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a
la la ciutat de Barcelona per a l'any 2018 va ser aprovada per Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge
de Barcelona en sessió celebrada el 2 de maig de 2018 (DOGC número 7642 de 14 de juny de 2018 i BOPB
número 2018023315 de 12 de juny de 2018).

Vist que el termini per presentar les sol·licituds d'inscripció per a la concessió de dites prestacions econòmiques
finalitza el proper dia 30 de novembre de 2018.

 

RESOLC:

 

Tancar el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció per a la concessió d'ajuts a la rehabilitació
d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any 2018.

 

Aquest tancament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya
i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

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 Ley
39/2015, d'1 d'ctubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 29 d'octubre de 2018

 

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona
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