“a) Estar empadronat a Sant Vicenç dels Horts des de fa com a mínim un any.

26.161 € anuals

Unitat familiar 4 membres

31.033 € anuals

Unitat familiar 5 membres

34.527 € anuals

Unitat familiar 6 membres

39.254 € anuals

Unitat familiar 7 membres

43.076 € anuals

El llindar de la renda s’augmentarà en un 10% per cada membre de la unitat
familiar a partir de 7.
* Nucli familiar: Es consideren membres del nucli familiar, a més de l’alumne/a,
el pare la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els
germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el
moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de
persones amb discapacitat, en el moment de presentar la sol·licitud.
No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que
convisquin al domicili de l’alumne/a. En el cas de divorci o separació dels pares
no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de
l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella
si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la
renda familiar.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Unitat familiar 3 membres

B

19.920 € anuals

Data 19-11-2021

b)Acreditar que els ingressos bruts anuals del nucli familiar* no sobrepassin les
quantitats que es descriuen a continuació:
Unitat familiar 2 membres

https://bop.diba.cat
CVE 202110139687

“Primer.- Aprovar la modificació puntual de les bases reguladores específiques
i la convocatòria per el curs escolar 2021 - 2022 de les subvencions i
prestacions econòmiques de suport a l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts que
porti a terme estudis postobligatoris, en el en el punt 5. Requisits de les
persones beneficiàries, l’apartat 5.3. Condicions per tal que consti el
següent:

Pàg. 1-2

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 12
de novembre de 2021 va adoptar, l’acord pel qual s’aprova la modificació
puntual de les bases reguladores específiques i la convocatòria per el curs escolar
2021 – 2022 de les subvencions i prestacions econòmiques de de suport a
l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts que porti a terme estudis postobligatoris,
adoptant entre d’altres els acords següents:

A

ANUNCI

c) Que estigui cursant el 1r curs d’un dels estudis indicats en l’apartat 2 (sempre i
quan no es repeteixi el curs, a no ser que el fet d’haver de repetir sigui per causes
justificades i degudament acreditades (ex. malaltia)) i es finalitzi.

Cas que les publicacions finalitzin en diferents dates els 20 dies començaran a
comptar des de la data de la darrera publicació.
Aquestes bases es consideraran fermes si transcorregut el termini de 20 dies,
descrit anteriorment, no s’han presentat al·legacions i/o reclamacions a les
mateixes. A més, la seva vigència serà indefinida mentre no es modifiquin o es
deroguin.
Quart.- Donar trasllat de l’acord al departament d’Intervenció.”

Pàg. 2-2
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Vicenç dels Horts, 16 de novembre de 2021

CVE 202110139687

Tercer.- La modificació puntual de les Bases Específiques i el text de les
mateixes, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, a la Base de Datos
Nacional de subvenciones, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a fi que s’hi puguin presentar durant un termini de 20 dies les
al·legacions i/o reclamacions que es considerin pertinents.

Data 19-11-2021

Segon.- Fixar un nou termini de presentació de les sol·licituds que serà de 20
dies a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en
el BOPB, Base de Datos Nacional de Subvenciones, a la pàgina web i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament

https://bop.diba.cat

A

d) Que l’alumne/a no estigui rebent ajut per als conceptes objecte de la subvenció a
través dels programes d’orientació i acompanyament a la postobligatòria que
porten a terme les entitats socioeducatives de Sant Vicenç dels Horts.”

B

Patricia Higueras Ovejero
Regidora d’Educació
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