
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROBERT GERHARD
ANUNCI

Convocatòria Beques pel curs 2022/2023

PRIMER.- Beneficiaris:

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  aprofitament  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 beneficiari, en especial no tenir deutes amb la hisenda pública i amb la seguretat
social.

SEGON.- Objecte:

Beques pel curs  2022/2023

TERCER.- Bases reguladores:

De conformitat amb les bases publicades al BOPT núm. 225, de data 30 de setembre de 2013.

QUART.- Quantia:

Es preveu un import total de  6.000 €,  amb càrrec a la partida  01.326.48000 del pressupost
vigent.

CINQUÈ.- Termini de presentació sol·licituds:

El termini serà de 20 dies a comptar a partir de la publicació de la convocatòria al BOPT.

SISÈ.- 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 del coeficients correctors al salari mínim interprofessional
vigent en cada convocatòria. 

Sol·licitant 3,25 x 1,00 45.500,00 €   
Sol. + 1 persona       3,25 x 1,00 45.500,00 €   
Sol. + 2 personas 3,25 x 1,00 45.500,00 €   
Sol. + 3 personas 3,25 x 1,15 52.325,00 €   
Sol. + 4 personas 3,25 x 1,30 59.150,00 €   
Sol. + 5 personas 3,25 x 1,45 65.975,00 €   
Sol. + 6 personas 3,25 x 1,60 72.800,00 €   
Sol. + 7 personas 3,25 x 1,75 79.625,00 €   
Sol. + 8 personas 3,25 x 1,90 86.450,00 €    

Altres criteris:  Les sol·licituds que no superin els llindars econòmics esmentats s'ordenaran i
baremaran segons 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

SETÈ.- Atorgament i notificació:

El termini màxim per resoldre les sol·licituds serà fins els dia 31 de desembre de 2022. 
Les  notificacions  a  les  persones  interessades  es  faran  mitjançant  correu  ordinari  i  correu
electrònic a l'adreça que s'hagi indicat a la sol·licitud. 


