Exp. núm. 21chb1 / 21chb3/ 21chb4
ANUNCI del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en relació al sorteig d’una convocatòria
d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer ubicats a la promoció “Marina del
Prat Vermell” al carrer Cal Cisó, 47-49 i al carrer de Pontils, 10 , al sorteig d’una convocatòria
d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial en règim de dret de superfície ubicats a la promoció
“Maresme” al carrer Maresme,91 i al sorteig d’una convocatòria d’adjudicació d’habitatges amb
protecció oficial en règim de lloguer ubicats a la promoció "Cobega-Rambla Guipúscoa" a la Rambla
Guipúscoa 163-185 Barcelona.
Com a gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, de conformitat amb el que determina l’apartat 7 de
les bases específiques de les presents convocatòries, en data 8 de novembre de 2021 he fixat que els sortejos
corresponents a l’adjudicació de seixanta habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer ubicats a la
promoció “Marina del Prat Vermell” al carrer Cal Cisó, 47-49 i al carrer de Pontils, 10 de Barcelona, a
l’adjudicació de vint-i-set habitatges amb protecció oficial de cessió en règim de dret de superfície ubicats a
la promoció “Maresme” al carrer Maresme, 91 de Barcelona i a l’adjudicació seixanta-quatre habitatges amb
protecció oficial en règim de lloguer ubicats a la promoció "Cobega-Rambla Guipúscoa" a la Rambla
Guipúscoa 163-185 Barcelona, tingui lloc el proper dia 10 de novembre, a les 9:45 hores a la seu de l’Institut
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, al carrer Doctor Aiguader, 24 de Barcelona.
El fedatari públic que hi intervindrà és el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, amb residència
a Barcelona, Sr. Diego de Dueñas Álvarez i el procediment i la mecànica dels sortejos són els que es contenen
a les bases d’adjudicació de cadascuna de les convocatòries aprovades per resolució del gerent del Consorci
en data 7 d’octubre de 2021.
El procediment del sorteig dels seixanta habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer ubicats a la
promoció “Marina del Prat Vermell”, es compon de onze sortejos, un per a cadascuna de les llistes definitives
de participants –reserva territorial d’1 dormitori, reserva territorial de 2 dormitoris, reserva territorial de 3
dormitoris, contingent família monoparental de 2 dormitoris, contingent família monoparental de 3
dormitoris, reserva menors de 35 anys d’1 dormitori, reserva menors de 35 anys de 2 dormitoris, reserva
menors de 35 anys de 3 dormitoris, contingent general d’1 dormitori, contingent general de 2 dormitoris i
contingent general de 3 dormitoris-.
El procediment del sorteig dels vint-i-set habitatges amb protecció oficial en règim de dret de superfície
ubicats a la promoció “Maresme” al carrer Maresme, 91, es compon de set sortejos, un per a cadascuna de
les llistes definitives de participants – reserva per a persones amb necessitat d’habitatge adaptat, reserva
territorial de 2 dormitoris, reserva territorial de 3 dormitoris, reserva menors de 35 anys de 2 dormitoris,
reserva menors de 35 anys de 3 dormitoris, contingent general de 2 dormitoris i contingent general de 3
dormitoris-.
El procediment del sorteig dels seixanta-quatre habitatges amb protecció oficial de lloguer ubicats a la
promoció "Cobega-Rambla Guipúscoa", es compon de dotze sortejos, un per a cadascuna de les llistes
definitives de participants – reserva per a persones amb necessitat d’habitatge adaptat, reserva territorial
d’1 dormitori, reserva territorial de 2 dormitoris, reserva territorial de 3 dormitoris, contingent família
monoparental de 2 dormitoris, contingent família monoparental de 3 dormitoris, reserva menors de 35 anys
d’1 dormitori, reserva menors de 35 anys de 2 dormitoris, reserva menors de 35 anys de 3 dormitoris,
contingent general d’1 dormitori, contingent general de 2 dormitoris i contingent general de 3 dormitoris-.
____________________________________________________________________________________

Doctor Aiguader, 24, 1a. planta, 08003 Barcelona CIF Q0801511G

El resultat dels sortejos és provisional i la seva efectivitat resta condicionada, a més de a les determinacions
contingudes al Capítol III del Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de
Barcelona, aprovat per la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona a en data 1 de juliol de 2014,
a que la relació definitiva de persones admeses aprovada per resolució del gerent del Consorci en data 8 de
de novembre de 2021, sigui definitiva en via administrativa, condició que s’acreditarà mitjançant la
corresponent certificació. En el supòsit d’una eventual modificació de la relació definitiva de participants
derivada de la resolució d’un recurs en via administrativa, el sorteig o sortejos efectuats quedaran sense
efecte i s’haurà de procedir a la realització d’un nou sorteig.
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