
 
 

Assumpte: Aprovació de l'ampliació del termini de presentació de solꞏlicituds, 
previst a la clàusula VII de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
adreçat a persones propietàries d’habitatges buits per al foment del lloguer i 
l’habitatge assequible a la comarca del Bages o habitatges integrats a la Borsa. 
 

DECRET DE  PRESIDÈNCIA 
 
Eloi Hernàndez i Mosella, president del Consell Comarcal del Bages. 
 
Atès que per decret de presidència núm. 483/2021, de 6 de setembre de 2021 
s’aprova la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions adreçat a persones propietàries 
d’habitatges buits per al foment del lloguer i l’habitatge assequible a la comarca 
del Bages o habitatges integrats a la Borsa, en el marc de les bases 
reguladores aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Bages de data 26 de 
juliol de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 2 d’agost de 2021. 
  
Atès que l’extracte de la convocatòria es va publicar en data 15 de setembre de 
2021 al  BOP amb núm. CVE 202110112314.     
  
Atès que d'acord amb la clàusula  VII  de la convocatòria, el termini de 
presentació de solꞏlicituds finalitza el 15 d’octubre de 2021 .  
  
Atès l’interès del Consell Comarcal del Bages en garantir una major 
concurrència i accés a la subvenció per part de possibles beneficiaris per 
incrementar el parc d’habitatges destinat a lloguer assequible. 
 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós 
de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 
del Reglament Orgànic Comarcal vigent 
 

RESOLC 
  
PRIMER.- Ampliar el termini de presentació de solꞏlicituds, previst a la clàusula 
VII de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçat a persones 
propietàries d’habitatges buits per al foment del lloguer i l’habitatge assequible 
a la comarca del Bages o habitatges integrats a la Borsa que va ser aprovada 
per decret de presidència núm. 483/2021, de 6 de setembre, fins el dia 15 de 
novembre de 2021. 
  
SEGON.- Publicar el text íntegre d’aquest acord d’ampliació del termini de 
presentació de solꞏlicituds fins el 15 de novembre de 2021, al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i a la web del Consell Comarcal del Bages. 
 
El President          Davant meu, 

La secretària  


