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AJUTS INDIVIDUALS D'ESTADA I MENJADOR ESCOLAR PER ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL "LA
FIRETA" CURS 2020-2021 - 2
En data 3 de juny de 2020 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 "La
Fireta" de Montmeló.
El dia 8 de setembre es va aprovar l'ajut d'un 90% de bonificació corresponent a la
menor D.N.S.
Vist l'informe tècnic de l'Educadora Social.

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. 413, de data 19 de juny de 2019 (BOPB de data 28 de
juny de 2019).
Per tot el que s'exposa i a proposta de la regidora de l'àrea d'Acció Comunitària i
Benestar, la Junta de Govern Local, adopta els següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar una bonificació del 100% en concepte d'ajut per al pagament de les
quotes d'estada i de menjador de l'escola bressol "La Fireta" a l'alumne D.N.S.
donada la situació socioeconòmica de la família.
Segon.-Notificar els present acord als
d'aquest Ajuntament als efectes oportuns.
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ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
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