ANUNCI BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet
dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris:
Tindran la consideració de beneiciaris de la subvenció les persones, veïns
d'Almussafes que es troben en la situació que legitima la seua concessió.
Segon. Objecte
L'objecte de les següents bases és la regulació de les ajudes econòmiques
individualitzades que l'Ajuntament d'Almussafes concedeix als veïns de la
localitat que facen ús del transport de taxi als únics efectes del trasllat als
centres sanitaris oicials corresponents, i viceversa. Atès que en determinat
horari els veïns podran utilitzar el transport d'autobús, el servei de taxi només
estarà operatiu per a les visites mèdiques que queden fora de l'horari de
cobertura de la línia d'autobusos.
Tercer. Bases reguladores
Les bases per a la concessió de subvencions destinades al transport de veïns de la localitat
als Centres Sanitàries de Referència, aprovades per la Junta de Govern Local el dia
26/12/2017, es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions i en la pàgina
web de l'Ajuntament (www.almussafes.es)
Quart. Quantia
L'assignació pressupostària per a les ajudes regulades en les presents bases serà
a càrrec de la partida 3110-489.00 “Subvencions transport a Centres Sanitàris de
referència” dels pressupostos del 2018.
Quint. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de sol·licitud d'ajudes s'iniciarà l'endemà de la publicació d'este
extracte en el Butlletí Oicial de la Província (BOP) i s'estendrà ins al 31 de
desembre de 2017, sempre que hi haja crèdit disponible.
Almussafes, 27 de desembre de 2017.
L'AlcaldePresident,
Antonio González Rodríguez.
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