Exp. 21chb2

El Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en ús de les facultats que em confereix l’article 21
del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona,

RESOLC,

“INICIAR el procediment per a l’adjudicació de 97 habitatges amb protecció oficial per a persones social
i econòmicament vulnerables, 46 habitatges ubicats a la promoció de “Marina del Prat Vermell S10
P24” al carrer Cal Cisó, 47-49 i al carrer de Pontills, 10 de Barcelona i 51 habitatges a la promoció “Lluis
Borrassà” al carrer Lluis Borrassà, 23 de Barcelona quines característiques detallades figuren
incorporades a l’expedient administratiu i es donen per reproduïdes. APROVAR les bases específiques
de la convocatòria que han de regular l’adjudicació dels habitatges esmentats. ORDENAR la publicació
de les llistes provisionals baremades d’admesos, amb les puntuacions obtingudes en aquest
procediment d’adjudicació, a la web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de
Barcelona, perquè en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació
puguin formular al·legacions si així ho consideren adient. PRECISAR que les bases específiques de la
convocatòria estan disponibles a la web esmentada anteriorment per a la seva consulta.”

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poder 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,
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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, o
qualsevol altres recurs que considerin convenient per a la defensa del seus interessos.
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