CONCELLO DE PARADELA
Rúa Cabaleiros de Santiago– 27611 Paradela (Lugo)
Telf.: 982 54 11 01/ 96 – Fax.: 982 54 12 32 / 07
E-mail: concello.paradela@eidolocal.es

JOSÉ MANUEL MATO DÍAZ , ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO
DE PARADELA (LUGO).

INFORMA QUE:
Está aberto o prazo de solicitude de VACACIÓNS PARA MAIORES
2019-2020 PROGRAMA DO IMSERSO para aquelas persoas que
non recibiran xa notificación acreditativa para participar no programa.
As persoas interesadas deberán reunir unha das seguintes condicións:
- Pensionista de xubilación do Sistema Público de Pensións
- Pensionistas de viuvez con idade igual ou superior a 55 anos
- Ser pensionistas por outros conceptos, ou preceptor de prestacións ou
subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos
- Ser titular ou beneficiario do sistema da Seguridade Social, con 65 anos
cumpridos.
* O cónxuxe non é preciso que reúna os requisitos de idade e pensión
* Admitirase como acompañante un fillo/a con grao de minusvalía do 45%
ou máis que se valga por si mesmo e que non padeza alteracións do
comportamento que impidan a normal convivencia.
Modalidades de viaxes que se ofertan:
 Zona Costera Peninsular: Andalucía, Cataluña, Comunidade
Valenciana e Murcia.
 Zona Costera Insular: Canarias e Illas Baleares.
 Turismo de Interior, coas seguintes actividades:
o
o
o
o

Circuitos Culturais.
Turismo de Natureza.
Viaxes a Capitais de Provincia.
Viaxes á cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

O prazo de presentación das solicitudes remata o 10 DE XULLO DE
2019.
Para máis información e tramitación da solicitude poderán acudir ó
Departamento de Servizos Sociais deste Concello.
Paradela, na data da sinatura electrónica á marxe
O Alcalde,
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