En aquells supòsits que el procediment de separació, divorci o procediment verbal de
guarda i custòdia es trobi en tràmit, i no existeixi resolució judicial, caldrà acreditar
documentalment la presentació i/o admissió de l’escrit de demanda judicial així com
constar almenys el/la menor inscrit al Padró Municipal d’habitants amb el/la
progenitor/a sol·licitant o aquell que n’ostenti de fet la seva guarda provisionalment.
Podran acollir-se a aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits
següents:
a) L'infant i/o l’adolescent i tots els membres de la unitat familiar o tutors legals, han
de figurar en el Padró municipal d’habitants d’Arenys de Munt, amb una antiguitat
mínima de sis mesos.
b) La unitat familiar de la persona sol·licitant ha de tenir una renda disponible igual o
inferior a:
Membres de la unitat
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En el casos de guarda i custòdia compartida, qualsevol dels dos progenitors del/la
beneficiari o beneficiaria podrà presentar la sol·licitud, essent que caldrà acreditar
documentalment que el/la menor es troba inscrit al Padró municipal d’habitants amb
alguns dels dos progenitors, que pot ser diferent al sol·licitant, sempre que també ho
estigui aquest últim al padró municipal.
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Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones
encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones
beneficiàries.
En cas de separació o no convivència dels pares, que s'haurà de justificar
documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d'habitants s'haurà
d’entendre referit al beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en
tingui la guarda i custòdia exclusiva.
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“ Article 2. Requisits dels beneficiaris/àries
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No havent-se presentat al.legacions o suggeriments, en el termini d’exposició pública a
l’aprovació inicial pel Ple de data 14/05/2020, a l’aprovació inicial de la modificació de
les Bases específiques que regulen l’atorgament d’ajuts d’activitats d’estiu, en règim
de concurrència competitiva, l’acord ha quedat elevat a definitiu i es dona publicitat
del text íntegre de la mateixa:
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c) No tenir deutes amb l'Ajuntament i estar al corrent de les obligacions tributàries, així
com de la Seguretat Social.
Article 3: Quantia dels ajuts
“La concessió de l’ajut per a activitats d’estiu serà, com a màxim, per a dues
activitats per infant o adolescent i amb una durada màxima de tres mesos. La
quantia màxima del mateix es determinarà en la convocatòria corresponent.”
Article 4. Documentació a aportar
“4.1. Inscripció/matrícula de l’activitat objecte de l’ajut i còpia dels documents
acreditatius d’abonament del servei objecte de l’ajut.”
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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.
Es consideraran membres computables de la unitat familiar: el pare i la mare o, si
s'escau, el tutor o tutora legal; el/la menor beneficiari/a; els/les germans/es solters/es
menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar, o els de més edat quan tinguin
certificat de disminució, així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al
mateix domicili. També són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la
persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n'hi
hagués.
En cas d'acreditació de violència masclista, només es tindrà en compte la renda o
ingressos personals de que disposi la dona víctima d'aquesta violència.
La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les presents bases.

Data 23-6-2020

3,25 * IRSC any en curs
3,75 * IRSC any en curs
4,15 *IRSC any en curs
4,55*IRSC any en curs
4,95 * IRSC any en curs
Factor d'ajust de 0'4 * IRSC per a cada
nou membre.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4
5
6
7
8

“e)Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en
situació d’atur, un membre en situació d’atur de llarga durada): 10 punts”
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Article 9. Criteris per a l’assignació dels ajuts (s’afegeix)
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La secretària,
M Carmen Gómez Muñoz-Torrero
Arenys de Munt, 18 de juny de 2020
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Aquesta modificació entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOP i estarà
vigent fins a la seva derogació.
La forma d’impugnació de l’acord serà mitjançant recurs contenciós davant els Jutjats
contenciosos de Barcelona en el termini de dos mesos des de la publicació de l’edicte.
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Article 10. Termini de resolució i de notificació
“El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos a comptar des de
l’endemà de l’últim dia de presentació de les sol·licituds........”
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