
Dilluns, 2 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI

L'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2016, aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança 
municipal reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès.

Ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies, sense que s'hagin produït al·legacions, es procedeix a la seva 
publicació íntegra:

"13.- APROVACIÓ DE INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS AJUTS 
ECONÒMICS D'URGÈNCIA SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS.

Vist l'annex de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social, aprovada en el ple municipal  
de data 28 d'octubre de 2015, en que es determinen els barems econòmics, que no són els mateixos que utilitza el  
Consorci de Serveis Socials d'Osona i, per tal, d'unificar-los.

Vist que els barems econòmics que s'utilitzen del Consorci de Serveis Socials d'Osona són els publicats en el Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona de 29 de gener de 2014.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar  inicialment  la  modificació  de  l'annex  de  l'Ordenança  Municipal  reguladora  dels  ajuts  econòmics 
d'urgència social de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès i substituir-los per les taules 1 i 2 de valoració econòmica i social 
dels ajuts d'urgència social d'Osona publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de gener de 2014.

Segon.- Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública i audiència als interessats, per un termini de trenta dies, a 
l'efecte de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOP, tauler d'anuncis i pàgina 
web, transcorregut el qual sense que s'hagin presentat reclamacions ni suggeriments, s'entendrà aprovat definitivament 
sense necessitat de nou acord.

Tercer.- Aprovada definitivament l'Ordenança, se'n trametrà còpia íntegra a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de 
Catalunya i es publicarà el seu text íntegre, entrant en vigor al dia següent de la seva publicació.

Prats de Lluçanès, 22 de desembre de 2016
L'alcalde, Isaac Peraire i Soler

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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