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ACORD CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS D'ESTADA I MENJADOR ESCOLAR PER ALUMNES DE
L'ESCOLA BRESSOL "LA FIRETA" DURANT EL PERÍODE DE GENER A JULIOL DE 2018.
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament per part de l'Ajuntament de Montmeló
d'ajuts econòmics als alumnes empadronats a Montmeló i matriculats a l'Escola Bressol
Municipal "La Fireta" destinats íntegrament a minorar les despeses a càrrec de les
famílies que es trobin en situacions econòmiques desfavorides.
En data 22 de maig de 2017 es va obrir el període per sol·licitar l'ajut per al
pagament de les quotes d'estada i menjador pels alumnes de l'Escola Bressol Municipal
"La Fireta" de Montmeló. El termini per presentar la documentació va acabar el 30 de
juny de 2017.
En data 25 de juliol de 2017 es va aprovar la concessió de totes les sol·licituds
presentades dins d'aquest termini on es detallava quin percentatge d'ajut havien
obtingut cada una d'elles i els imports corresponents que haurien de pagar les
famílies i l'Ajuntament durant el període de setembre a desembre de 2017.
Vist l'informe tècnic de l'Educadora Social emès en data 9 d'abril de 2018.
Vist l'informe d'Intervenció.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 382, de data 23 de juny de 2015 (BOPB de data 6 de juliol de 2015).
Per tot el que s'exposa i a proposta de la regidora de l'àrea de Serveis Socials, la
Junta de Govern Local, adopta els següents
A C O R D S
PRIMER.Denegar l'ajut d'estada de l'escola bressol municipal "La Fireta"
corresponent al període de febrer a juliol de 2018, als alumnes que han sol·licitat
la bonificació:

Nº Reg

Nom Alumne

Motiu

1026

A.M.D.

SUPERA BAREM ESTALVI

1026

U.M.D.

SUPERA BAREM ESTALVI

1432

A.A.C.

SUPERA BAREM ESTALVI

SEGON.- Notificar els presents acords als interessats i al departament d'Intervenció
d'aquest Ajuntament als efectes oportuns.

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL
Signat: CARME PALACIOS MANUEL
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
LA SECRETÀRIA
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