Ajuntament de Carlet

Assumpte: Ajudes per al transport de les persones majors de 65 anys o qui tinga
reconeguda la situació d’invalidesa permanent absoluta en el transport regular
─autobús─ fins o des de l'Hospital de la Ribera.
EDICTE
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Carlet, en sessió de 12 de febrer
de 2018, va aprovar les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de
subvencions en concepte d'ajudes per al transport de les persones majors de 65 anys
o qui tinga reconeguda la situació d’invalidesa permanent absoluta en el transport
regular ─autobús─ fins a o des de l'Hospital de la Ribera.
Els interessats presentaran les sol·licituds d'ajudes per mitjà d’un model
normalitzat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament des del 8 de març fins al 30
de desembre de 2018.
Les ajudes es convoquen per als veïns de Carlet que a 31 de desembre de
2018 siguen majors de 65 anys o qui tinguen reconeguda la situació d’invalidesa
permanent absoluta, que es troben empadronats a Carlet amb anterioritat a l'1 de
gener de 2018 i que no tinguen deutes en període executiu amb l’Ajuntament de Carlet
al moment de presentar la sol·licitud, i es materialitzaran per mitjà d'un bo de
transport per a un màxim de 10 viatges en el servici regular de transports per
carretera en el trajecte de Carlet fins a l'Hospital de la Ribera o a la inversa.
Els bons de viatge seran personals i intransferibles. Per al seu canvi serà
imprescindible la presentació del Document Nacional d'Identitat o un document oficial
que incloga una fotografia que el substituïsca.
El bo de transport tindrà vigència com a màxim fins al 15 de febrer de 2019.
Transcorregut este període sense haver-se esgotat els viatges, quedaran sense
efecte.
Cosa que es publica al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina web
municipal i al tauler d'anuncis del Centre d'Oci de la 3a Edat, en els termes de la base
5 reguladora de les subvencions.
Carlet, data de la signatura.
L'alcaldessa
Maria Josep Ortega Requena
Document signat electrònicament. Codi de verificació al marge.
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