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RESOLUCIÓ
En data 19 de juliol de 2016, la Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, va aprovar les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació d’edificis
d’ús residencial i habitatges específiques per als municipis que integren l’àrea metropolitana de
Barcelona, exclosa Barcelona ciutat. Aquestes Bases es van publicar al BOPB de 2 d’agost de
2016.
Posteriorment, en data 28 de setembre de 2016, la Direcció General del Consorci de l’Habitatge de
l’Àrea Metropolitana va aprovar la Convocatòria 2016 per a la concessió de subvencions per a la
rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges dels municipis que integren l’àrea metropolitana
de Barcelona (BOPB de 5 d’octubre de 2016), amb una dotació econòmica de 7.076.198,25 €.
Dita convocatòria 2016 estableix que el termini per formalitzar la sol·licitud de l’informe d’idoneïtat
finalitza el 31 de gener de 2017. Tanmateix, la mateixa convocatòria, en el seu article 2.2.,
estableix que es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’Informes d’Idoneïtat en una data anterior
si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.
Vist l’informe de la coordinadora tècnica del Consorci, de data 25 d’octubre de 2016, que conclou
que amb les sol·licituds d’Informes d’Idoneïtat presentades fins a les 16:00 hores del 24 d’octubre
de 2016 s’ha esgotat la dotació pressupostària,
RESOLC,
1. TANCAR L’ADMISSIÓ de sol·licituds d’informes d’idoneïtat, en data 24 d’octubre de 2016, a
les 16:00 hores, per exhauriment de la dotació econòmica de la convocatòria 2016, d’acord
amb la Llei General de Subvencions i amb la mateixa convocatòria 2016.
2. PUBLICAR aquesta resolució al BOPB i al web del Consorci.
Contra aquesta resolució que no esgota la via administrativa es pot interposar recurs d’alçada
davant la Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, d’acord
amb l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya concordant amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sense perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Barcelona, 25 d’octubre de 2016
José Antonio Artímez Álvarez
Director general
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