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AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Convocatòria per a la concessió de subvencions a beneficiaris del servei de Teleassistència del Consell
Comarcal del Segrià durant l’anualitat 2021

BDNS (Identif.): 611274

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 es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611274)

ANUNCI

Convocatòria 2022 de concessió de subvencions a beneficiaris del servei de Teleassistència del Consell
Comarcal del Segrià, durant l’anualitat 2021

Per Decret d’Alcaldia núm. 94/2022 de 16 de febrer s’ha aprovat la convocatòria 2022 per a la concessió de
subvencions per al finançament del servei de teleassistència.

De conformitat amb allò previst en 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 complert de la qual es pot consultar en la
Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Bases reguladores
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per al finançament del servei de teleassistència
van ser aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Torrefarrera en sessió de de data 10 de novembre
de 2020 i van quedar aprovades definitivament en data 8 de gener de 2021. La seva publicació íntegra es
troba en el BOP de Lleida número 7 de 13 de gener de 2021 i a la web de l’Ajuntament.

Segon. Objecte
Aquesta convocatòria té per  objecte regular  el  procediment de concessió de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, per al finançament del servei de teleassistència, per fer front a les despeses
d’aquest servei, corresponents a l’anualitat 2021.

Tercer. Quantia
La dotació econòmica de la convocatòria és de 2.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
231 40808 de l’estat de despeses del pressupost de l’anualitat 2022.

La quantia màxima a percebre serà del 100% de les despeses subvencionables, fins a esgotar el crèdit
previst en aquesta convocatòria.

Quart. Beneficiaris
Tindran  la  condició  de  beneficiaris  d’aquesta  subvenció,  les  persones  físiques  titulars  del  servei  de
teleassistència del Consell Comarcal del Segrià que estiguin empadronades en el municipi de Torrefarrera i
hagin gaudit del servei durant l’any 2021.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
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El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà al dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOP de Lleida i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2021.

Sisè. Òrgans competents per a la instrucció i resolució
Una vegada examinada la sol·licitud i la documentació que l’acompanya, la Junta de Govern local atorgarà o
denegarà motivadament la subvenció, en el termini màxim d’un mes des de la seva presentació.

Setè. Altres dades
Despeses subvencionables
Seran subvencionables les despeses pel  servei  de teleassistència del  Consell  Comarcal del  Segrià que
hagin estat assumides per les persones beneficiàries del  servei  durant  l’any 2021 i  que no hagin estat
subvencionades.

Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera i
podran presentar-se per qualsevol dels mitjans admesos en la legislació vigent.

Documentació de la sol·licitud
Per a la sol·licitud de la subvenció s’haurà de presentar instància normalitzada prevista a l’efecte on hi
constarà l’import abonat al Consell Comarcal del Segrià, altres ajuts rebuts per aquest concepte, declaració
responsable i les dades bancàries.

Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un mes des de la presentació de la sol·licitud

Pagament
El pagament de la subvenció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat
pel sol·licitant en el termini màxim d’un mes des de l’acord de concessió.
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