CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A L’ALUMNAT MATRICULAT
A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ‘CAN ROIG i TORRES’ DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2021-2022

Base de dades nacional de subvencions
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert es pot
consultar a la base de dades nacional de subvencions.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Bases reguladores
Les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics a l’alumnat matriculat a l’Escola
Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’ de Santa Coloma de Gramenet han estat publicades en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 8 de juny de 2021.
http://bop.diba.cat/anunci/3077428
Seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet :
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/fitxa.aspx?lngIdFitxa=18575&mode=a&lang=ca

Segon. Aplicació pressupostària, import i quantia màxima de les ajudes
La despesa total màxima és de 8.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
3350.32606.4800000 ‘Subvencions a famílies’ del pressupost de 2021.
L’import de cada ajut individual és l’equivalent al 20% de la despesa total del curs a satisfer per part
de la família (matrícula i quotes mensuals), amb un límit màxim de 250 euros per ajut.

Tercer. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d’ajuts econòmics a l'alumnat empadronat
al municipi de Santa Coloma de Gramenet i matriculat a l’Escola Municipal de Música de Santa
Coloma de Gramenet.

Quart. Requisits per sol·licitar els ajuts i criteris de valoració
(Veure l'article 4 de les Bases reguladores)
A efectes dels imports de la Renda màxima disponible de la unitat familiar per aquest curs 2021-2022,
de conformitat amb l’import establert per l’Indicador de Renda garantida de ciutadania actual (RGC),
es tindrà en compte el quadre següent:

UNITAT FAMILIAR

RENDA MAX DISPONIBLE
UNITAT FAMILIAR
3

Coefic. RGC
Membres

MENSUAL

ANUAL

1

1 membre

1.992,00

23.904,00

2

2 membres

2.988,00

35.856,00

3

3 membres

3.288,00

39.456,00

4

4 membres

3.588,00

43.056,00

5 o més

5 o més membres

3.624,00

43.488,00

Per tal de calcular els/les membres que integren la unitat familiar i els nivells de renda màxima, en els
casos de separació o divorci, es tindran en compte els criteris següents:
En els casos de divorci o separació legal dels/les progenitors/es sense custòdia compartida, no es
considera membre computable aquell/a que no convisqui amb el/la sol·licitant de la beca i sí que té
la consideració de membre computable, si s’escau, el/la nou/va cònjuge o persona unida per anàloga
relació, la renda del/la qual s’inclou dins del còmput de la renda familiar.
Si la custòdia no és compartida, la sol·licitud ha de ser formalitzada per la persona que té la custòdia i
ha d’anar acompanyada de la sentència de separació o divorci completa. Si bé el/la progenitor/a que
no tingui la custòdia no computa com a membre de la unitat familiar, s’afegeix a la renda de la
persona que té la custòdia la pensió al seu favor que la sentència estipuli.
En els casos de custòdia compartida, els/les progenitors/es poden presentar la sol·licitud
conjuntament o de manera separada. La sol·licitud conjunta ha d’estar signada per ambdós
progenitors/es i ha d’incloure la sentència de separació o divorci completa. En aquest cas, únicament
es consideraran membres de la unitat familiar: l’infant beneficiari/ària, els/les seus/seves
progenitors/es, encara que no convisquin, i els/les fills/es comuns/es d’aquests/es.
Quan els/les progenitors/es presentin la sol·licitud de manera individual, es valora la renda del
progenitor/a sol·licitant i únicament es consideren com a membres de la unitat familiar: l’infant
beneficiari/ària, el/la sol·licitant i tots els/les fills/es del/la sol·licitant. En aquest cas, li correspon la
meitat de l’ajut o en proporció als dies de custòdia en còmput anual que estableixi el conveni
regulador, tret que segons el conveni aquest/a progenitor/a es faci càrrec del pagament de les
despeses de l’escola de música o d’altres activitats extraescolars, ja que en aquest cas li
correspondrà la totalitat d’ajut. Si tots/es dos/dues progenitors/es fan la sol·licitud de manera
individual, els ajuts es tramitaran de manera separada.
A més s’aprova amb aquesta convocatòria el model de sol·licitud de l’ajut.

Cinquè. Òrgans competents per a concessió de les ajudes
La Presidència de la Comissió de Valoració eleva la corresponent proposta de resolució, degudament
motivada, a la Junta de Govern del Patronat, que és l’òrgan competent per resoldre l'expedient.

Sisè. Model de sol·licitud i annexos
Les sol·licituds d’ajuts s’hauran de presentar en el model que s’aprova en aquesta convocatòria i que
s’hi adjunta en annex.

Setè. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Des del dia 21 de setembre al dia 8 d’octubre de 2021.
Lloc de presentació : OIAC Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Per tal de tramitar la vostra sol·licitud a l’OIAC, haureu de sol·licitar CITA PRÈVIA .
Us recomanem que feu la reserva amb suficient antelació.
Podeu tramitar la vostra cita:
Telefònicament: de 9h a 14.30h en el 93 462 40 90
Via web: les 24h a https://www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa/sollicitud-de-citaprevia/

Vuitè. Termini de resolució i notificació
El termini per a la resolució del procediment és de tres mesos a comptar des del dia següent a la data
final del període de presentació de sol·licituds previst a la convocatòria corresponent a aquests ajuts.

Novè. Documentació que ha d'acompanyar les sol·licituds
(Veure article 9 de les Bases reguladores)

Desè. Règim jurídic
D’acord amb les bases reguladores, aquests ajuts tenen caràcter voluntari i eventual i són lliurement
revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions. Les bases
reguladores no generen cap dret a l’obtenció d'altres ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.
La gestió dels ajuts s’efectua d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
El procediment per a l'atorgament dels ajuts es tramita en règim de concurrència competitiva.
En tot allò que no s'hagi previst en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, regeix
supletòriament la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques (LPACAP); la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP); l’Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions (LGS) i el seu Reglament, o bé les
normes que deroguin, modifiquin o substitueixin les anteriors i resultin d’aplicació.

Onzè. Mitjans de notificació i publicitat.
D’acord amb el que s’estableix en la nova redacció de l’article 18 de la LGS, aplicable per a aquelles
subvencions concedides a partir de l’1 de gener de 2016, i de conformitat amb la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de
publicitat de subvencions, la BDNS opera com a sistema de publicitat de subvencions. També s’ha de
remetre al Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya la informació requerida en el Decret 271/19,
de 23 de desembre (RAISC).
Santa Coloma de Gramenet, 27 de juliol de 2021
LA PRESIDENCIA DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA

Blanca Padrós Amat

AJUNTAMENT DE STA. COLOMA DE GRAMENET
REGISTRE GENERAL

DATA

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ENTRADA Nº ............................................

Escola Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC A L'ALUMNAT MATRICULAT
A L’ESCOLA DE MÚSICA ‘CAN ROIGPer
i TORRES’
trametre a
_________________________________

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / REPRESENTANT :
Nom:
Cognoms:
DNI/ NIE/passaport:

Data de naixement:
Sexe: D

H

DADES DEL BENEFICIARI : (Omplir únicament si no coincideix amb la persona sol·licitant)
Nom :
Cognoms:
DNI/NIE/passaport:
Omplir en el cas que es tracti d’un menor d’edat
Nom mare:

Cognoms mare:

DNI/NIE/passaport:
Nom pare:

Cognoms pare:

DNI/ NIE/passaport:
DADES DE CONTACTE :
Adreça:

Codi postal:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

obligatori

obligatori
obligatori

Adreça a efectes de notificacions:
MATRÍCULES REALITZADES PER LES QUALS SOL·LICITA L’AJUT:
ASSIGNATURA

CURS ACTUAL

PROFESSOR/A

IMPORT

Altres membres de la unitat familiar que sol·liciten Ajuts (*) :
Nom i cognoms

Relació amb la persona sol·licitant

(*) En aquest cas no serà necessària la presentació de la documentació econòmica d’aquest sol·licitant.
NOMBRE TOTAL DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR (incloent-hi el/s sol·licitant/s dels ajuts :
Documents aportats :
-

Annex I : Full de declaració responsable

-

Annex II : Autorització per a la consulta de dades

Sr/a. President/a del Patronat Municipal de Música

Data : ___ / __________/ 20___

Protecció de dades personals: De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades i
del seu dret a rebre informació sobre el tractament de les seves dades personals, li informem que el Patronat Municipal de
Música de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades “Escola Municipal de Música Can Roig i
Torres”, que té la finalitat de gestionar l’organització i promoció de cursos i activitats de l’Escola Municipal de Música Can
Roig i Torres. Podeu ampliar aquesta informació bàsica, així com exercir els seus drets sobre protecció de dades, per correu
postal al C/ Rafael de Casanova, 5, codi postal 08921 de Santa Coloma de Gramenet, o bé mitjançant un correu electrònic
dirigit a canroigitorres@gmail.com.

Signatura :

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
Escola Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’

ANNEX I

FULL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Jo, _____________________________________________________________________________________,
amb DNI/NIE/Passaport __________________________, que visc al carrer ___________________________
_____________________________________, núm. _____, pis _______ de Santa Coloma de Gramenet, a
efectes de tramitar _____________________________________________________.
Declaro sota la meva responsabilitat que els ingressos percebuts pels membres de la meva unitat familiar,
majors de 16 anys, són els següents :
COGNOMS i NOM

DOCUMENT
D’IDENTIFICACIÓ

INGRESSOS

PARENTIU

SIGNATURA

(Han d’adjuntar còpia del document d’identitat)

Altres consideracions :

També declaro que les dades que faig constar en aquesta declaració són certes i que tinc coneixement que la
falsedat en les dades declarades constitueix una infracció molt greu (art. 58.a de la LGS) que comportarà la
corresponent sanció (art. 63 de la LGS) i pot suposar la revocació de l’ajut concedit i, en el seu cas, el
reintegrament de les quantitats percebudes indegudament. Tot això, sense perjudici de les sancions que
poguessin resultar d’aplicació de conformitat amb l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

I per a què així consti signo,
Santa Coloma de Gramenet, ___ de ________________ de 20____

Protecció de dades personals: De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades i del seu dret a rebre informació
sobre el tractament de les seves dades personals, li informem que el Patronat Municipal de Música de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del
tractament de dades “Escola Municipal de Música Can Roig i Torres”, que té la finalitat de gestionar l’organització i promoció de cursos i activitats de l’Escola
Municipal de Música Can Roig i Torres. Podeu ampliar aquesta informació bàsica, així com exercir els seus drets sobre protecció de dades, per correu postal
al C/ Rafael de Casanova, 5, codi postal 08921 de Santa Coloma de Gramenet, o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a canroigitorres@gmail.com.
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PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
Escola Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’

ANNEX II
AUTORITZACIÓ PER CONSULTAR LES DADES DE RENDA I PATRIMONI DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR PER A LA SOL·LICITUD
D’AJUTS ALS ALUMNES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
És imprescindible omplir les dades de tota la unitat familiar (Adults i menors) i que signin tots els membres majors de 16 anys.
NOM

1r COGNOM

2n COGNOM

DATA
NAIXEMENT

DOC.
IDENTIFICATIU

PARENTIU

FIRMA

La signatura d’aquest document autoritza i dóna la seva conformitat per a que el Patronat Municipal de Música pugui efectuar les consultes necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
Agència Tributària de Catalunya i a la Tresoreria de la Seguretat Social o a qualsevol altra administració a l’efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l’accés als ajuts
sol·licitats i a revisar-les fins a la seva extinció. La seva negativa a facilitar les dades suposa que haurà d’aportar la documentació justificativa original necessària per comprovar les condicions
requerides a la convocatòria, i que si no s’aporta, no serà possible tramitar la seva sol·licitud.

AQUESTA AUTORITZACIÓ NO EXIMEIX DE PRESENTAR ALTRA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE L’AJUT.
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui.
Protecció de dades personals: De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades i del seu dret a rebre informació sobre el tractament de les seves dades personals, li informem que el
Patronat Municipal de Música de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades “Escola Municipal de Música Can Roig i Torres”, que té la finalitat de gestionar l’organització i promoció de cursos i activitats
de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres. Podeu ampliar aquesta informació bàsica, així com exercir els seus drets sobre protecció de dades, per correu postal al C/ Rafael de Casanova, 5, codi postal 08921 de Santa
Coloma de Gramenet, o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a canroigitorres@gmail.com.
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