AJUNTAMENT DE REUS
UNITAT D’AJUTS I PROGRAMES ESPECÍFICS

MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LES
PERSONES EN SITUACIONS ECONÒMIQUES DESFAVORIDES DE LA CIUTAT
DE REUS

PRIMER.- Modificar les Bases reguladores de les subvencions per a les persones
en situacions econòmiques desfavorides a la ciutat de Reus en el sentit següent:


Base Segona - Beneficiaris
B. Per a la subvenció per a les persones que concorren en una determinada
situació de mobilitat:

5. Tenir la unitat familiar uns ingressos líquids anuals que no superin l’import que es
determini a les corresponents convocatòries.

C. Per a les subvencions per a persones amb escassos recursos econòmics:
2. Tenir la unitat familiar uns ingressos líquids anuals que no superin l’import que es
determini a les corresponents convocatòries.

Pàg. 1-2
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a Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de maig de 2020 ha acordat aprovar
inicialment la modificació de les bases que han de regir la concessió de
subvencions, pel procediment de concurrència competitiva, per a les persones en
situacions socioeconòmiques desfavorides de la ciutat de Reus, que es publica
íntegrament en el present anunci, i se sotmet a informació pública per un termini
de vint dies des de la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, d’acord amb
l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que
s’hi puguin presentar al·legacions o suggeriments, entenent-se definitivament
aprovades en el supòsit que durant l’esmentat termini no se’n formulin.
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ANUNCI



Base Quarta.- Sol·licituds

5.d) Per a determinar el nivell d’ingressos de la unitat familiar s’estarà a la informació

Pàg. 2-2

El Secretari General, Jaume Renyer i Alimbau
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Reus, 27 de maig de 2020
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dels ingressos percebuts durant l'any que es determini a la convocatòria

