
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

ANUNCI sobre modificació de la composició de la mesa del Reglament d’adjudicació d’habitatges per
emergències econòmiques i socials.

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2019 aprovà la modificació de l'article 8.2,
sobre la composició de la Mesa del Reglament municipal d'adjudicació d'habitatges per emergències
econòmiques i socials, que transcrit literalment diu així:

 

“Primer.- Aprovar la modificació de l'art. 8.2, sobre la composició de la Mesa del Reglament municipal
d'adjudicació d'habitatges per emergències econòmiques i socials, per tal de que consti:

“8.2 Composició

La Mesa de valoració d'emergències econòmiques i socials que es configura com un òrgan col·legiat, estarà
integrada pels membres següents:

a. President/a: Un/a Tècnic/a d'habitatge social .

b. Vocals:

 

- Un/a Assessor/a jurídic/a, que farà les funcions de secretari/ària.

- El Cap de Serveis Socials.

- Un/a Tècnic/a social.

- Un/a representant d'Igualtat.

La composició de la Mesa es podrà modificar per acord de la Junta de Govern Local.

El President/a tindrà vot diriment en cas d'empat en les votacions, si aquestes fossin necessàries.

El Secretari/ària tindrà dret a veu però no a vot, auxiliarà al President/a en el desenvolupament de les seves
funcions, reflectint degudament en el llibre d'actes el desenvolupament de les seves sessions i donant fe dels
acords del mateix, i cuidarà en tot cas del compliment dels present reglament i que els seus procediments
siguin respectats.

Qualsevol dels membres que conformen la Mesa de Valoració podran delegar les seves facultats per
l'assistència i representació de qualsevol de les sessions de la Mesa, fent-ho saber per escrit i amb la deguda
antelació a l'atenció de la Secretaria o la Presidència.”

 

Segon.- Publicar el text íntegre al web de l'Ajuntament fent remissió d'aquest i de l'acord mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, i al Tauler d'Edictes.

 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats en aquest procediment, així com als membres de la comissió
d'estudi del citat Reglament.”

 

Sant Vicenç dels Horts, 25 de juliol de 2019
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Maria Peláez Moreno

Regidora d'Habitatge Social
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