DECRET D’ALCALDIA

L’Ajuntament d’Abrera, conscient que cal reforçar la família com estructura bàsica de
les relacions afectives i com a factor de cohesió social, ha impulsat un conjunt
d’iniciatives i actuacions per donar suport a les unitats familiars del municipi.

Les citades bases s’han sotmès a un període d’informació pública durant deu (10) dies
hàbils previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
corporació i no s’ha produït cap al·legació al respecte.

RESOLC
Primer. Aprovar la convocatòria d’un ajut econòmic adreçat a persones titulars de
famílies monoparentals d’Abrera, subjectes passius de l’IBI, corresponent al seu
habitatge habitual l’any 2018. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.
Segon. Publicar la convocatòria al BOP i al tauler electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei d’Acció Social, al Servei d’Atenció
Ciutadana, al Servei de Comunicació i als Serveis Econòmics per als efectes oportuns.
Així ho resol i signa l’Alcalde, Abrera a data de la signatura electrònica.

L’alcalde,

En dono fe,
El secretari,

Jesús Naharro Rodríguez

Òscar Buxeres Soler
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Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc
de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta
Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei,

Número : 2018-1353 Data : 10/10/2018

En data 4 de setembre de 2018, per acord de Junta de Govern, celebrada en sessió
ordinària, modificat en la sessió celebrada el dia 18 de setembre de 2018, es van
aprovar les bases reguladores per les quals s’aprova l’atorgament d’un ajut econòmic
adreçat a persones titulars de famílies monoparentals d’Abrera, subjectes passius de
l’IBI, corresponent al seu habitatge habitual l’any 2018.
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