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Administració Local

2013-10207
Ajuntament de Valls
Escola Municipal de Música Robert Gerhard

ANUNCI

El Patronat de la Fundació Pública Municipal de Música Robert Gerhard, en sessió del dia 12 de juny de 2013, 
adoptà el següent acord:

Aprovar inicialment les bases de concessió d’ajuts per l’assistència a l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard 
pel curs 2013-2014 i convocar de forma simultània els ajuts pel curs 2013-2014.

Exposat al públic mitjançant anunci inserit en el BOP núm.161 de 12 de juliol i en el tauler d’anuncis de l’Escola, no 
s’han presentat al·legacions ni reclamacions, esdevenint defi nitivament aprovades, procedint-se a la publicació del 
seu text íntegre.

Contra el mateix, que esgota la via administrativa, podreu interposar directament recurs contenciós administratiu en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notifi cació, davant la Sala Contenciós Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb els articles 10.1a), 14, 25 i 46 de la Llei de la Jurisdicció 
Contenciós Administrativa, 107.3 de la Llei 30/1992.

Això sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu oportú.

Així mateix, s’obre la convocatòria dels ajuts pel curs 2013-2014, el termini per a presentar les sol·licituds serà d’un 
mes a comptar a partir de la publicació de l’acord d’aprovació defi nitiva al BOP i l’import i partida destinada a les 
beques serà de 4,000,00 €.

Valls, 16 de setembre de 2013.
El secretari e.f., Jerónimo Rivas Gómez.

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER A L’ASSISTÈNCIA A 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROBERT GERHARD.

1- Objecte de la convocatòria 
L’Escola Municipal de Música Robert Gerhard concedirà ajuts econòmics individuals als alumnes per contribuir al 
pagament de la matrícula i/o el cost mensual de l’aprenentatge musical.

2- Destinataris dels ajuts 
Podran acollir-se a la convocatòria els alumnes que compleixin els següents requisits: 

- Tenir entre 4 i 18 anys d’edat.
- Figurar en el padró de Valls. 
- Matricular-se per itinerari curricular (segons nivell de l’alumne) i curs complert.
- Haver cursat amb aprofi tament el curs anterior, llevat dels alumnes de nova incorporació.
- Reunir els requisits marcats per la normativa vigent en matèria de subvencions per tal de ser benefi ciari, en 

especial no tenir deutes amb la hisenda pública i la seguretat social.

3- Criteris de valoració i baremació de les sol·licituds
3.1. Les famílies que es vulguin acollir a l’ajut hauran d’acreditar uns ingressos econòmics familiars inferiors 
als resultants de l’aplicació dels següents coefi cients correctors al salari mínim interprofessional vigent en cada 
convocatòria. 

COMPOSICIÓ FAMILIAR COEFICIENT CORRECTOR
Sol·licitant 3,25 x 1,00
Sol. + 1 persona 3,25 x 1,00
Sol. + 2 persones 3,25 x 1,00
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COMPOSICIÓ FAMILIAR COEFICIENT CORRECTOR
Sol. + 3 persones 3,25 x 1,15
Sol. + 4 persones 3,25 x 1,30
Sol. + 5 persones 3,25 x 1,45
Sol. + 6 persones 3,25 x 1,60
Sol. + 7 persones 3,25 x 1,75
Sol. + 8 persones 3,25 x 1,90

La convocatòria anual especifi carà l’import concret resultant.
3.2. Altre criteris
Les sol·licituds que no superin els llindars econòmics esmentats s’ordenaran i baremaran segona el següent criteri: 
- Capacitat econòmica.
- Que es tracti d’una família monoparental
- Que es tracti d’una família nombrosa
- Que es tracti d’infants en acolliment 
- Que l’infant, pare, mare tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda
Es consideraran famílies monoparentals i nombroses aquelles que així ho acreditin.
En primer lloc es valoraran les sol·licituds segons els criteris econòmics i s’ordenaran de menor a major segons 
el coefi cient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de membres de la unitat familiar i es 
puntuaran a partir d’1 punt correlativament de major a menor coefi cient. Se li sumarà un punt per cadascun dels 
altres criteris que justifi qui i s’ordenarà d’acord amb la suma resultant.
En segon lloc es valoraran les sol·licituds segons l’aprofi tament acadèmic de l’alumne. La direcció acadèmica del 
centre podrà proposar a la comissió avaluadora la distribució un màxim de 5 punts entre aquells alumnes que hagin 
demostrat un major aprofi tament tenint en compte el seu expedient acadèmic.

4- Tramitació de les sol·licituds 
S’utilitzarà el model de sol·licitud/declaració que fi gura a l’annex I, que incorporarà la declaració de no tenir deutes 
amb la Hisenda pública i la seguretat social.
Les sol·licituds es presentaran a l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard., i s’ acompanyaran de la documentació 
necessària que acrediti la composició i situació econòmica familiar. 
Documentació:
Per a justifi car la família nombrosa: 
- Carnet familiar o tarja individual de família nombrosa de l’alumne, el pare i la mare.
Per a justifi car la família monparental: 
- Carnet familiar o tarja individual de família monoparental de l’alumne, el pare i/o la mare.
Per a justifi car la situació econòmica:
- Fotocòpia de totes les pàgines de la declaració de la renda de l’exercici 2011. En el supòsit que no s’estigui 

obligat a fer la declaració, caldrà justifi car els ingressos de l’any anterior.
- Si la situació actual ha canviat amb relació a l’any anterior ho haurà de justifi car amb la fotocòpia de contracte 

laboral i nòmina corresponent, o un certifi cat de l’ofi cina de Treball de la Generalitat especifi cant la durada de la 
situació de desocupació i si es percep o no alguna prestació, o un justifi cant de pensions actuals.

5- Termini per presentar les sol·licituds 
El període de presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria.

6- Resolució dels ajuts 
Es constituirà una comissió que valorarà les sol·licituds presentades i farà una proposta de resolució al Patronat 
formada per:
- President de l’Escola de Música
- Tècnica de l’Escola de Música
- Director de l’Escola de Música
La valoració de les sol·licituds es farà seguint els criteris establerts en aquestes bases. 
Les concessions d’aquests ajuts quedaran supeditades al límit econòmic de la partida pressupostària corresponent.
Les concessions o denegacions dels ajuts es notifi caran als usuaris i també s’informarà sobre el període de 
reclamacions. 
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En el cas que les sol·licituds amb dret a beca superin l’import previst a la partida pressupostària la distribució es 
farà de la següent manera:
L’import total de la partida es divideix pel total de punts atorgats segons els criteris de l’apartat 3. Es multiplicarà 
la quantitat que s’obtingui pel número de punts que tingui cada sol·licitant, en aquest primer repartiment l’ajut no 
podrà superar el 50% del cost del curs. Si aquest primer repartiment no esgota el 100% de l’import de la partida es 
repartirà la diferència amb proporció al cost del curs, no podent superar en cap cas el 100% del cost. 

7- Pagament dels ajuts 
La beca s’aplicarà directament sobre l’import becat, descomptant-se de la quantitat a pagar pel preu públic 
corresponent. 

8- Revocació de la subvenció 
A part de les previstes a la normativa aplicable a subvencions, serà causa de revocació de la mateixa donar-se de 
baixa de l’Escola Municipal de Música abans d’acabar-se el curs. 

9- Import i partida
S’especifi carà en la convocatòria. 

- Convocatòria 2013 
Criteris de valoració i baremació de les sol·licituds
Les famílies que es vulguin acollir a l’ajut hauran d’acreditar uns ingressos econòmics familiars inferiors als resultants 
de l’aplicació dels següents coefi cients correctors al salari mínim interprofessional vigent en cada convocatòria. 

COMPOSICIÓ FAMILIAR COEFICIENT CORRECTOR
Sol·licitant 3,25 x 1,00 29.361,15
Sol. + 1 persona 3,25 x 1,00 29.361,15 
Sol. + 2 persones 3,25 x 1,00 29.361,15 
Sol. + 3 persones 3,25 x 1,15 33.765,32 
Sol. + 4 persones 3,25 x 1,30 38.169,50 
Sol. + 5 persones 3,25 x 1,45 42.573,67 
Sol. + 6 persones 3,25 x 1,60 46.977,84 
Sol. + 7 persones 3,25 x 1,75 51.382,01 
Sol. + 8 persones 3,25 x 1,90 55.786,19 

Termini per presentar les sol·licituds 
El termini per a presentar les sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de la publicació de l’acord d’aprovació 
defi nitiva al BOP.

Import i partida
Per a la present convocatòria es preveu un import total de 4000 €, amb càrrec a la partida 01.324.48 del pressupost 
vigent.
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