ANNEX
Convocatòria d’ajuts a l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Girona

1. Objecte
Facilitar l’accés als diferents programes formatius de l’Escola Municipal de Música de Girona per al curs
2019-2020 mitjançant ajuts econòmics que es defineix en els punts següents i que es destinaran a minorar
les quotes a càrrec de les famílies.
2. Beneficiaris
L’alumnat matriculat a l’escola i resident a la ciutat de Girona que reuneixi els requisits que s’indiquen en el
punt 4.
3. Termini per sol·licitar els ajuts
Per a tot l’alumnat matriculat per al curs 2019-2020 fins a data de l’1 de juliol de 2019.
L’alumnat que s’incorporin a l’escola en un període diferent per motiu de places vacants podran, igualment,
fer la sol·licitud en el moment de formalitzar la matrícula. Aquests alumnes seran atesos d’acord amb la
disponibilitat pressupostària per aquest concepte en el moment de fer la sol·licitud.
4. Criteris per a ser beneficiari del programa d’ajuts:
Per raó d’ingressos
Hi poden accedir totes aquelles persones amb una renda per càpita mensual (r.p.c.m.) inferior a 350€.
Es valoraran igualment els següents criteris, d’acord amb la baremació que es regula al punt 6 d’aquestes bases:
-

Que es tracti d’infants en acolliment

-

Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda

-

Que es tracti d’una família nombrosa o monoparental

-

Altres circumstàncies, a valorar pels serveis socials municipals

L’atorgament d’ajuts per aquest criteri és incompatible amb els de tipus b) i c) que s’exposen a continuació.
5. Documentació acreditativa dels diferents criteris
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les rendes corresponents al
darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de conformitat amb la normativa reguladora
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
6. Criteris de baremació per als ajuts atorgats per raó d’ingressos
La baremació i ordenació de les sol·licituds de famílies que participin en la convocatòria, sempre que no superin el
llindar a que fa referència el punt 4. d’aquestes bases, es realitzarà d’acord amb la puntuació obtinguda en funció
dels següents criteris.

1) capacitat econòmica:
Puntuació
(es descomptarà per habitatge un màxim de 500 € mensuals per unitat familiar)
Ingressos equivalents a una r.c.p.m. inferior a 250€

8 punts

Ingressos equivalents a una r.c.p.m. superior a 250€ i inferior a 275 €

6 punts

Ingressos equivalents a una r.c.p.m. superior a 275 € i inferior a 300 €

4 punts

Ingressos equivalents a una r.c.p.m. superior a 300 € i inferior a 350€

2 punts

2) que es tracti d’infants en acolliment

1 punt

3) que l’infant, pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat
reconeguda

1 punt

4) que es tracti d’una família nombrosa o/i monoparental
A aquests efectes, s’entén per família monoparental la formada pel pare/mare sol/a
amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell o aquella i en depenguin
econòmicament de forma exclusiva

1 punt

5) altres circumstàncies (amb informe de Serveis Socials)

1 punt

Aquests criteris es justificaran a l’hora de realitzar la matriculació. En el supòsit que les persones sol·licitants no
puguin adjuntar la documentació referida als apartats 1) i 6) i estiguin rebent assistència social rellevant, caldrà un
informe del treballador social i es farà una valoració estimativa d’acord amb la informació de què disposi.
7. Criteris de puntuació i atorgament màxim d’ajuts:
8 punts o superior
6 o 7 punts
4 o 5 punts
2 o 3 punts
inferior a 2 punts

fins a

80 %
fins a 60 %
fins a 40 %
fins a 20 %
no correspon

8. Incompatibilitat i límit dels ajuts
Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut pel mateix concepte.
Aquesta normativa resta supeditada a les disponibilitats pressupostàries de l'OALEMG per aquest concepte i,
per tant, si és el cas es prioritzaran aquells casos que, a criteri professional, tinguin més necessitat i/o es
corregiran a la baixa els tipus d’ajuts establerts.
9. Valoració i proposta de resolució
Les sol·licituds seran valorades per la Comissió Executiva que elaborarà les propostes de concessió dels
ajuts, d’acord amb els criteris que es fixen en aquestes bases.
10. Resolució
Es faculta a la Presidenta de l’Organisme Autònom Local d’Educació Musical de Girona per resoldre aquesta
convocatòria i per autoritzar la despesa corresponent.
Les sol·licituds es resoldran abans de l’1 de setembre de 2019.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el
termini de sis mesos des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
11. Notificació
La resolució de concessió es notificarà a través del tauler d’anuncis i la desestimació de concessió de beques es
notificarà per correu a les persones interessades, amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels
possibles recursos, dels òrgans davant els quals es poden interposar, i dels terminis per interposar-los.
______________________________________________________________
Annex de l’acord aprovat per Consell Rector de data 9 d’abril de 2019

SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A ALUMNES DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA PER AL CURS 2019-2020
SOL·LICITANT:
_____________________________________________________________________________
Nom i cognoms:
D.N.I.:
_____________________________________________________________________________
Domicili:
Telèfon:
_____________________________________________________________________________
Ciutat:
C.P.:
adreça-e:

EXPOSO:
Que el Consell Rector de l’Organisme Autònom Local d’Educació Musical de Girona, en data 9
d’abril de 2019, va aprovar la normativa de convocatòria d’ajuts a l’alumnat de l’Escola Municipal
de Música pel curs 2019-2020.
Que la persona matriculada està empadronada a la ciutat de Girona ( els menors d’edat han de
constar en el mateix domicili que el pare/mare/tutor)
Que he realitzat la següent inscripció a l'Escola Municipal de Música per a :
Nom i cognoms

any naixement

Programa i curs

Per tot això,

SOL·LICITO :
L’ajut que ofereix l’Escola Municipal de Música de Girona al seu alumnat per al curs 2019-2020,
previstos a la normativa de convocatòria d’ajuts en els punts següents:


Punt 4. Per raó d’ingressos, en funció de la renda per càpita mensual*

*Així mateix, adjunto la documentació necessària per tal de que la meva sol·licitud pugui ser
valorada:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Signatura,

Sr/a. ......................................., Pare/mare o tutor
Girona, .................................................

