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CVE 2020016687

D’aquesta manera la dotació total d’aquests ajuts ascendeix a 2.500.000,00 euros.

Data 2-7-2020

APROVAR la modificació de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per
incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona per a l’any 2020 (DOGC número 8080
de 9 de març de 2020 i BOPB de 28 de març de 2020), a l’empara del que estableix el seu acord
tercer, en el sentit d’ampliar l’import de la convocatòria fins a 2.200.000,00 euros corresponents
a l’aportació extraordinària de l’Ajuntament de Barcelona, amb càrrec a la partida 780.0001 del
Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 3 de
juny de 2020 ha adoptat, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci
i 2.2) de les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona
aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, el següent
acord:

A

ANUNCI sobre la modificació de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges
per incorporar a la Borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona per a l’any 2020 (ref BDNS 497078)
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De esta manera la dotación total de estas ayudas asciende a 2.500.000,00 euros.

https://bop.diba.cat
Data 2-7-2020

Barcelona, 5 de junio de 2020
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APROVAR la modificación de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de interiores de
viviendas para incorporar a la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona para el año 2020 (DOGC
número 8080 de 9 de marzo de 2020 y BOPB de 28 de marzo de 2020), al amparo de lo establecido
en su acuerdo tercero, en el sentido de ampliar el importe de la convocatoria hasta 2.200.000,00
euros, correspondientes a la aportación extraordinaria del Ayuntamiento de Barcelona, con cargo
a la partida 780.0001 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

CVE 2020016687

La Comisión Permanente del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sesión celebrada el día 3 de
junio de 2020 ha adoptado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13.1 q) de los Estatutos del
Consorcio y 2.2) de las Bases reguladoras de ayudas a la rehabilitación específicas para la ciudad
de Barcelona aprobadas por la Junta General del Consorcio en sesión de 17 de diciembre de 2009,
el siguiente acuerdo:

A

ANUNCIO sobre la modificación de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de interiores de
viviendas para incorporar a la Bolsa de viviendas de alquiler de Barcelona para 2020 (ref BDNS
497078)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Francisco Javier Burón Cuadrado

B

Gerente del Consorci de l'Habitatge de Barcelona
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