Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social

EDICTE
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per acord de la Junta de Govern Local de 4 de
juny de 2019, ha aprovat les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de
subvencions per a Arranjaments d’habitatges de la gent gran, persones amb dificultats
de mobilitat o amb risc d’exclusió social del municipi de Sant Pere de Ribes per l’any
2019, ha obert un període de presentació de sollicituds que s’estableix el termini de
formalització de les sollicituds de 10 dies hàbils des de l’endemà de e la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les Bases seran publicades al BOPB i al taulell d’anuncis, així com a la pàgina web
municipal.
Dins del termini establert, les persones interessades podran presentar la corresponent
sollicitud al registre general de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
Ribes (Pl. de la Vila, 1, al nucli de Ribes) de dilluns a divendres, de les 8:30h a les
14:00h, i dilluns i dimecres de les 16:00h a les 19:00h, i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de les Roquetes (Pl. de la Vinya d’en Petaca, 1, al nucli de les Roquetes) de dilluns a
divendres, de les 8:30h a les 14:00h, i dimarts i dijous de les 16:00h a les 19:00h.
També podran presentar-se en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei
39/2015,d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
S’obre aquesta convocatòria pública, per a persones beneficiàries dels ajuts previstos
Les persones beneficiaries del programa seran les més grans de 65 anys i/o amb
dificultats de mobilitat o unitats de convivència on hi hagi una persona més gran de 65
anys amb dificultats de mobilitat i persones amb risc d’exclusió social, empadronades
al municipi. Preferentment aquelles que es trobin en alguna de les situacions descrites
en les Bases Reguladores.
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