Ajuntament de l’Escala
vila marinera

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28/12/2016
Núm. expedient: 2016/890

Descripció: Aprovar la concessió de subvencions equivalents al 90% de l’IBI
corresponent a la convocatòria 2016.

Atès que l’Ajuntament de l’Escala en sessió plenària de data 2 de novembre de 2015 i
9 de maig de 2016 va aprovar les Bases específiques reguladores i la Modificació de
les mateixes, respectivament, per a subvencions equivalents al 90% de la quota
íntegra de l’IBI, als habitatges ocupats per persones que acreditin la condició de
titulars de família monoparental així com una situació econòmica social vulnerable.
Atès que les bases es van publicar al BOP de Girona núm. 98, de data 24 de maig de
2016 i al DOGC núm. 7139, de data 10 de juny de 2016.
Atès que en Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2016 es va aprovar la
convocatòria de la línia de subvenció dalt esmentada per a l’any 2016 al pressupost
municipal per a l’any 2016, la qual va ser publicada al BOP de Girona núm. 141, de
data 26 de juliol de 2016
Vistes les peticions de subvencions i documentació presentades que figuren a
l’expedient.
Atès que a la partida núm. 2016.30.231.48100.04 hi ha consignació pressupostària
suficient.

S’ACORDA:

PRIMER.- Atorgar subvenció corresponent al 90% de la quota íntegra de l’IBI a les
persones que es relacionen seguidament:
DNI/NIF/NIE
------232Y
------386B

IMMOBLE IBI
Ptge. Bellcaire-50, 3
Ptge. Llierca-10, 3

SUBVENCIÓ
250,85€
295,85€

SEGON.- Publicar els acords de l’apartat primer a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
TERCER.- Notificar els precedents acords a les interessades
d’Intervenció i Tresoreria per a què es faci efectiu.

i al Departament
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