“3.- La renda disponible es calcularà sumant tots els ingressos de la unitat familiar, dels quals es
podran deduir les despeses de lloguer o la quota d'hipoteca de l'habitatge habitual, amb un límit
màxim que es determinarà en la convocatòria corresponent. “

-

suprimir de l’art. 4 la documentació sol·licitada en el punt 2n) de certificat
d’empadronament i convivència.

-

afegir l’apartat 9) a l’art. 4 amb el següent contingut:
“9) El darrers tres rebuts de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona
beneficiària, si és el cas.”

Aquesta modificació entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació.
Contra el present acord, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, davant els Jutjats Contenciosos administratius de Barcelona.
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“L’objecte de l’ajut consisteix en l’obtenció de títols de transport de 10 viatges unipersonals
gratuïts limitats a un nombre màxim de títols a l’any. El número de títols es determinarà en la
convocatòria corresponent.”
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afegir un paràgraf a l’inici de l’art. 3, amb el següent contingut:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

https://bop.diba.cat

afegir l’apartat 3r a l’art. 2 amb el següent contingut:

B

-

Pàg. 1-1

No havent-se presentat al·legacions en el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial pel Ple
de data 14/02/19, de la modificació de les Bases específiques que regulen l’atorgament d’ajuts
en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà entre els municipis d’Arenys de Munt,
Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta, aquesta queda aprovada definitivament i es dona
publicitat del text íntegre de la modificació:
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