
Dimecres, 18 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda

ANUNCI

Per resolució del Gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda de data 9 de maig de 2016 es fa pública la convocatòria per 
l'any  2016,  pel  procediment  de  concurrència  publica  no  competitiva,  per  a  que  les  persones  titulars  de  família 
monoparental puguin presentar la sol·licitud de subvenció corresponent a l'Impost sobre Béns Immobles del seu domicili 
habitual,  de conformitat  amb les bases reguladores d'aquesta subvenció aprovades inicialment  per  la  Comissió  de 
Govern municipal amb data 6 de juny de 2012, modificades amb data 20 de juny de 2012 (Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 2 de juliol de 2012), i aprovades definitivament amb data 25 de juliol de 2012 (Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona de 6 d'agost de 2012).

Sol·licitud.  La sol·licitud s'haurà de formalitzar mitjançant imprès que es pot obtenir  al  portal  de tràmits de l'Institut 
Municipal d'Hisenda http://ajuntament.Barcelona.cat/hisenda i a les oficines municipals d'atenció als ciutadans.

Complimentada la sol·licitud, s'haurà de presentar en qualsevol de les oficines del registre de l'Ajuntament de Barcelona 
(situades a les seus dels diferents districtes municipals, Pl. Sant Miquel, 3-5 i a l'Institut Municipal d'Hisenda de 
Barcelona),  així com als registres de les Administracions públiques autonòmica o estatal. També es pot enviar per 
correu postal dirigit a l'Institut Municipal d'Hisenda, Av. Litoral, 30.

Termini. El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir del dia següent a la present publicació i finalitzarà el  
30 de juny de 2016.

Tramitació. Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es detalla a la base 
reguladora vuitena de la subvenció.

La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectua segons el que disposen les bases reguladores.

Resolució i notificació. La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la 
sol·licitud i es notificarà als interessats.

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud 
d'atorgament de la subvenció.

Barcelona, 9 de maig de 2016
La secretària delegada de l'Institut Municipal d'Hisenda, Paloma González Sanz

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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