AJUNTAMENT DE GARRIGAS

BASES PER A L’OBTENCIÓ D’AJUTS ALS PENSIONISTES I USUARIS
DEL TRANSPORT PÚBLIC DE GARRIGÀS
L’Ajuntament de Garrigàs té com a prioritat en les seves polítiques els
serveis a les persones. Un d’aquests serveis, és el transport públic.
Dins els objectius per tal de millorar-lo i per tal de donar suport a les
persones grans, empadronades al nostre municipi, amb rendes baixes i
dificultats pel què fa a la mobilitat, s’han creat aquests ajuts.
Atès que les línies que serveixen al nostre municipi estan en mans d’una
concessionària, Transports Estarriol aquest fet ha condicionat que els ajuts
s’hagin creat a partir d’un acord amb Transports Estarriol que permetrà als
beneficiaris circular per la linea Garrigàs- Figueres i Figueres-Garrigàs.
Per tal d’engegar aquest projecte d’ajuts al transport públic, hem decidit
d’iniciar-lo amb les persones pensionistes per jubilació o invalidesa
i/o viduïtat, empadronats al municipi
Atès que la intenció és subvencionar a un col·lectiu concret, es donaran als
beneficiaris de l’ajut unes butlletes que s’hauran de recollir a les oficines
municipals que s’han d’utilitzar mostrant el DNI, permetent tenir la
seguretat que el beneficiari de l’ajut en sigui realment l’usuari.
La Regidoria responsable de la gestió d’aquests ajuts serà la Regidoria de
Benestar Social, que disposarà d’una partida econòmica per fer front a
aquests ajuts i serà l’encarregada d’informar la seva concessió als
sol·licitants i a Transport Estarriol.
A les oficines municipals informaran
i realitzaran el tràmit amb els
sol·licitants. En primer lloc admetrà les instàncies a tràmit, recollint tota la
informació sol·licitada; en segon lloc, i atenent-se a un llistat de les
sol·licituds informades de manera favorable des de la regidoria de Benestar
Social, entregaran les butlletes als beneficiaris i les personalitzarà fent-hi
constar el DNI.
Proposta de funcionament:
1. L’interessat haurà de fer una sol·licitud per escrit al Registre d’entrada de
l’Ajuntament, aportant la fotocòpia del DNI i del carnet de pensionista
La sol·licitud i la documentació haurà de ser presentada cada any, per
comprovar que segueix acomplint les condicions de l’ajut. Un cop
presentada, si compleix les condicions, formarà part d’un registre de
beneficiaris de transport públic per l’any en curs.
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2. La Regidoria de Benestar Social haurà de fer la valoració i informar sobre
la concessió d’ajuts sol·licitades.
3. Un cop concedit l’ajut a una persona en concret, se li entregaran unes
butlletes per a fer ús gratuït del transport públic de Figueres a Garrigas i de
Garrigas a Figueres
Garrigàs, 27 de març de 2006.
L’alcalde
JOSEP MASOLIVER SUBIROS

DILIGENCIA Que estenc per fer constar que les anteriors Bases reguladores han esta
aprovades per acord plenari de data 4 de febrer de 2016.

Garrigàs, 11 de febrer de 2016.

CPISR-1 C OLGA
SERRATS
JUANOLA

Firmado digitalmente por CPISR-1 C OLGA SERRATS
JUANOLA
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament de
Garrigàs, ou=Ajuntament de Garrigàs, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL (c)05, sn=SERRATS
JUANOLA, givenName=OLGA, title=Secretaria Interventora,
serialNumber=40437362G, cn=CPISR-1 C OLGA SERRATS
JUANOLA
Fecha: 2016.02.11 19:29:42 +01'00'

LA SECRETARIA
OLGA SERRATS JUANOLA

