EDICTE
La Junta de Govern Local, per acord de data 19-6-2018, ha acordat el següent:
“Vistes les bases generals d’ajuts socials a atorgar per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, aprovades pel
Ple de data 15 de març de 2018 i publicades al BOPB de 16 de maig de 2018.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 19/4/2018, va acordar inicialment
l’aprovació de les bases específiques que regulen l’atorgament d’ajuts per a activitats d’estiu i atès
que aquestes bases van ser publicades el dia 27/04/2018, sense que s’hagin presentat al·legacions en
el termini d’informació pública, motiu pel qual les bases han quedat aprovades definitivament i
publicat al BOPB de data 7/6/18 el seu text íntegre.
Vist l’informe d’Intervenció número 114/2018 de data 14 de juny de 2018.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern local.
Atès que les bases preveuen que en cada convocatòria que s’aprovi per la Junta de Govern Local es
concretarà quin és el termini de presentació de les sol·licituds.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la convocatòria ordinària per a la concessió d’ajuts al lloguer per a persones amb
escassos recursos econòmics, en règim de concurrència competitiva.
Segon.- La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com
les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar
es regeixen per les bases que va aprovar el Ple de l’Ajuntament en data 19/04/2018.
Tercer.- El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a partir de l'endemà de la publicació
de la present convocatòria al BOP. Així mateix es donarà publicitat de la convocatòria al web municipal
i al tauler d’edictes.
Quart.- El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de
l’Ajuntament i una vegada emplenat, s'haurà de presentar telemàticament o bé al registre d’entrada
de l’Ajuntament.
Cinquè.- Autoritzar una despesa màxima de 12.000 € amb càrrec a l’aplicació 520.1521.48001.”
Es dóna publicitat en base a la Llei 38/2003, de Subvencions.
El secretari,
M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero (signatura electrònica)
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