Gerència de Pressupostos i Hisenda
Pl.Sant Miquel 4 – Ed. Novíssim 6ª
08002 Barcelona

ANUNCI
ANUNCI de la tercera resolució d'atorgament i denegació dels ajuts de la convocatòria de 2019
equivalents a la quota líquida de l'IBI del domicili habitual per a persones amb pocs recursos econòmics i
rectificació l’error material de la publicació de la segona resolució d’atorgament i denegació definitiva

https://bop.diba.cat

A

De conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la
resolució d'atorgament juntament amb l'annex que forma part de la resolució. També es donarà
publicitat en el tauler d'edictes electrònics a través de la seu electrònica municipal
Aquestes dades es publiquen d’acord amb la base 9a que regeix la present convocatòria d’ajuts,
aprovada mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 21 de març de 2019 i de conformitat a l'art
45 de la Llei 39/2015. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit.

Pàg. 1-2

Nota important: de conformitat amb l'article 7 de la Llei 35/2006 de l'IRPF, els ajuts de l’IBI per a
persones amb escassos recursos econòmics estan exempts de tributació, no cal declarar-los com a
ingressos i, per tant, no suposen un increment de renda. De la mateixa manera, les persones que no han
de fer declaració de renda (pensionistes, persones amb pocs ingressos, etc.) no estan obligades a
realitzar-la pel fet de cobrar aquest ajut.

CVE 2020004648

TERCERA RESOLUCIÓ D'ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEFINITIVA RELATIVA A LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOBRE L'IBI DEL DOMICILI HABITUAL A PERSONES AMB POCS
RECURSOS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L'ANY 2019.
En ús de les facultats delegades al Primer Tinent d'Alcalde per Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de
2019 i, vist l'informe proposta de resolució, en data 19 de desembre de 2019 va resoldre:

Data 13-2-2020

ATORGAR de conformitat amb la base novena de les bases reguladores AJUT EQUIVALENT A LA
QUOTA LÍQUIDA DE L'IBI A PERSONES AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS, i la convocatòria
aprovada per la Comissió de Govern en sessió de data 21 de març de 2019, els ajuts a favor de les
persones i pels imports que es concreten en els documents assenyalats a l’annex d’aquesta resolució.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DENEGAR les sol•licituds relacionades en els documents assenyalats a l’annex d’aquesta resolució pels
motius que hi figuren.

B

NOTIFICAR a les persones interessades aquesta resolució definitiva mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb la base 9a que regeix la present convocatòria d’ajuts;
ORDENAR que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva aquesta resolució; INFORMAR
que aquest acte exhaureix la via administrativa, contra el qual es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat en el termini d’un mes comptat des de la publicació de la
resolució, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la
publicació de la resolució. Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des de la data en què es produeix l’acte presumpte. També és pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.
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A

NIF Xifrat Data Registre Num. Reg. Estat
Import atorgat Motiu denegació
****6071N 08/05/2019 272997
Aprovada
300
****4822Y 08/05/2019 272852
Aprovada
300

Motius de denegació:
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Presentació de la sol•licitud fora el termini establert.
El sol·licitant no és titular del rebut de l’IBI.
El sol·licitant no és titular del contracte de lloguer.
No es tracta de l’habitatge habitual.
Els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència són superiors als establerts.
El sol·licitant no està empadronat a Barcelona a 1/1/2019.
El sol·licitant no està empadronat a l'habitatge habitual de l'1/1/19 a data formalització sol·licitud.
El sol·licitant és beneficiari d'un altre ajut pel mateix concepte.
Per no haver acreditat o esmenat la documentació requerida.
Incompliment dels requisits per ser beneficiari de la subvenció.
Per renúncia del sol·licitant.
Sol·licitud presentada per duplicat.
Per exhauriment pressupostari.
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Data 13-2-2020

Rectificació de l’error material de la publicació de la segona resolució d’atorgament i denegació definitiva
relativa a la convocatòria d’ajuts sobre l’IBI del domicili habitual a persones amb pocs recursos de
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2019, realitzada al BOP Barcelona en data 31 de desembre de
2019 amb el següent contingut:
L’expedient amb número de registre 1-2010-0230313 s’ha publicat com a denegada, quan ha estat
aprovada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’expedient amb número de registre 1-2019-0346716 s’ha publicat com a denegada, quan ha estat
aprovada.
L’expedient amb número de registre 1-2010-0346716 s’ha publicat com a denegada quan ha estat
aprovada.

Barcelona, 7 de febrer de 2020

B

Beatriz Julve Suero
Secretària Delegada de la Gerència Pressupostos i Hisenda
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