
TÍTOL CONVOCATÒRIA:  Ajuts municipals per pagament servei de càtering a domicili
majors 65 anys

Bases Reguladores: BR per a concessió d'ajuts econòmics per fer front a necessitats
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

Objecte: Complementar ajuts alimentació persones grans dels municipi

Aplicació pressupostària: 231.480.00

Import màxim convocatòria: 10.000 €

Procediment de concessió: concurrència competitiva.

Destinataris: Persones majors de 65 anys empadronades en el municipi que es trobin en
situació de vulnerabilitat  i risc social i econòmica.

Termini de sol·licitud:

Del 8 de febrer al 27 de novembre

Documentació i requisits:  Per tal d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les
bases i facilitar la informació necessària per aplicar els criteris d'atorgament i baremació
de  les  quanties  de  les  prestacions,  la  sol·licitud  haurà  d'anar  acompanyada  de  la
documentació  general  establerta  a  les  bases  reguladores  juntament  amb  la  següent
documentació específica:

SUPÒSIT 1: En situació de Pandèmia i amb el menjador del Casal de la Gent Gran
tancat.

         Modalitat A: recollida a punt d’entrega ( Casal Gent Gran)  
Per accedir a l’ajut s’han de complir al menys dos dels tres requisits següents: 
a) Que cap persona convivent pugui elaborar l’àpat.
b) Trobar-se en una situació d'aïllament i/o falta de xarxa social de suport.
c) que el domicili presenti condicions deficients per a l’elaboració dels apats.

         Modalitat B: Entrega càtering a domicili:  
Les persones sol·licitants hauran de complir els mateixos requisits que la modalitat
A, però en aquesta modalitat només tenen accés persones amb dificultats greus de
mobilitat.

SUPÒSIT 2: Menjador Casal Gent Gran obert
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      -        Modalitat A: Assistència menjador ubicat en el Casal de la Gent Gran.
               Per accedir a l’ajut s’han de complir al menys dos dels tres requisits següents: 

   a) Que cap persona convivent pugui elaborar l’àpat.
   b) Trobar-se en una situació d'aïllament i/o falta de xarxa social de suport.

              c) que el domicili presenti condicions deficients per a l’elaboració dels apats.

-      Modalitat B: entrega a domicili  :  

Les persones sol·licitants hauran de complir els mateixos requisits que la modalitat
A, però en aquesta modalitat només tenen accés persones amb dificultats greus de
mobilitat.

Criteris  d'atorgament   i   barems  per  determinar  la  quantia  de  les  prestacions:
ANNEX 1 i 2 de les Bases Reguladores.  

Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat: Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria
resten sotmesos a la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la
normativa que la desenvolupa i en el seu compliment els atorgaments  seran degudament
informats a Base de Dades Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim  de
publicació previst a la LGS en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció
civil  del dret de l'honor, a la intimitat personal i  familiar i  a la pròpia imatge, i  queden
sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament. 

L'acceptació de l'ajut  comporta el coneixement del règim  jurídic aplicable.
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