DECRET
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2022 PER A LA CONCESSIÓ
D’AJUTS DESTINATS A LLUITAR CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL
RELATIUS A L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES. EXP.: AEG 2022 11.
Mitjançant acord del Ple municipal de data 27 de maig de 2021, es van aprovar
inicialment les Bases dels exercicis 2021-2022-2023, per a l’atorgament d’ajuts
destinats a lluitar contra l’exclusió social relatius a l'impost de béns immobles que grava
l’habitatge habitual (Exp.: AEG 2021 12) i un cop exhaurit el termini d’informació
pública han estat íntegrament publicades al BOPB en data 22 de juliol de 2021.
En conseqüència, Joaquima Giménez González, com a presidenta de l’Àrea de Serveis
Generals i Econòmics, en exercici de les competències que m’han estat conferides en
virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
número 527, de data 9 de febrer de 2021, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 17 de febrer de 2021,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la Convocatòria de l’exercici 2022 per a l’atorgament d’ajuts
municipals, destinats a lluitar contra l’exclusió social relatius a l'impost sobre béns
immobles que grava l’habitatge habitual, establint que el període de presentació de la
documentació s’iniciarà el dia 1 de maig i finalitzarà el dia 30 de juny de 2022, ambdós
inclosos, segons la convocatòria que s’aprova mitjançant el present decret, així com el
model d’instància que constitueix l’annex 1.
Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa de la partida SO 23105 48000 del vigent
pressupost municipal, per import de 14.000,00 euros corresponent a l’exercici 2022.
Tercer.- Publicar la present convocatòria per a l’atorgament d’ajuts municipals,
destinats a lluitar contra l’exclusió social i relatius a l'impost sobre béns immobles que
grava l’habitatge habitual, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com a la
seu electrònica de l’Ajuntament.
Quart.- Comunicar la present resolució a la Intervenció General de l’Ajuntament per a
que procedeixi a la seva publicació a través en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions i Ajudes Públiques (Base de Dades Nacional de Subvencions).
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