CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A L’ALUMNAT MATRICULAT
EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ‘CAN ROIG i TORRES’ DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2019-2020

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 en 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 14 de juny de 2019.
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&06/022019010797.pdf&1
Sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet :
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/fitxa.aspx?lngIdFitxa=16327&mode=a&lang=ca

Segon. Aplicació pressupostària, import i quantia màxima de les ajudes
La despesa total màxima serà de 5.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
3350.32606.4800000 ‘Subvencions a famílies’ del pressupost de 2019.
L’import de cada ajut individual serà 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 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 2018-2019,
de conformitat amb l’import establert per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya de l’any
2018 (IRSC), que és de 569,12 euros mensuals, es tindrà en compte el quadre següent:
IRSC

569,12

Coeficient corrector

0,3

UNITAT FAMILIAR

RENDA MAX DISPONIBLE
UNITAT FAMILIAR
3

Coefic. IRSC
Membres

MENSUAL

ANUAL

1

1 membre

1.707,36

20.488,32

2

2 membres

2.048,83

24.585,98

3

3 membres

2.219,57

26.634,82

4

4 membres

2.390,30

28.683,65

5

5 membres

2.561,04

30.732,48

6

6 membres

2.731,78

32.781,31

7

7 membres

2.902,51

34.830,14

8

8 o més membres

3.073,25

36.878,98

A efectes de priorització, en cas de sobrepassar l’import pressupostat per beques, la situació
econòmica es valorarà en base a percentatges sobre la taula del nivell d’ingressos màxim de la unitat
establerta en la base 4, segons la puntuació consignada a la taula següent:
Taula de puntuació per la valoració
econòmica segons el tram de renda màxima
disponible
Ingressos inferiors al 16.65%

6 punts

Ingressos entre el 16.65% al 33.32%

5 punts

Ingressos entre el 33,33% al 49.98%

4 punts

Ingressos entre el 49.99% al 66.64%

3 punts

Ingressos entre el 66.65% al 83.30%

2 punts

Ingressos entre el 83.31% i el 100%

1 punt

Punts

A més s’aprova amb aquesta convocatòria el model de sol·licitud de l’ajut i el quadre de baremació de
la situació econòmica segons la renda familiar, en què s’estableix una puntuació en funció de la
Renda Disponible i atorgament de la puntuació corresponent a fi de resoldre el possibles empats
establerts a la base 13.

Cinquè. Òrgans competents per a concessió de les ajudes
La Presidència de la Comissió de Valoració elevarà 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 16 de setembre al dia 4 d’octubre de 2019.
Lloc de presentació : OIAC Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Per tal de tramitar la vostra sol·licitud a la 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 http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa/

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’efectuarà 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 tramitarà en règim de concurrència competitiva.
En tot allò que no s'hagi previst en aquesta convocatòria i en les Bases reguladores regirà
supletòriament el que estableixi la Convocatòria corresponent dels ajuts regulats en aquestes Bases;
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 operarà com a sistema de publicitat de subvencions
Santa Coloma de Gramenet, 2 de juliol de 2019
LA PRESIDENCIA DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA

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 ROIG i TORRES’
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / REPRESENTANT :
Nom:
Cognoms:
DNI/ NIE/passaport:

Data de naixement:

Nacionalitat:

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:

obligatori

Telèfon mòbil:

obligatori

Correu electrònic:

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. (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) El Patronat Municipal de Música de Santa
Coloma de Gramenet és el responsable del tractament. La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal facilitades és la
gestió del procediment derivat de l’atorgament d’ajuts econòmics a l’alumnat matriculat a l’Escola de Música ‘Can Roig i Torres’. La
legitimació d’aquest tractament es basa en el compliment d’una missió realitzada en interès públic, així com en el consentiment de la
persona interessada. Les dades personals no es cediran a tercers, tret per exigència de la legislació vigent. Tampoc no es realitzaran
transferències internacionals. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i
portabilitat mitjançant un escrit adreçat al Patronat 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’

L’AJUNTAMENT PROTEGEIX LES VOSTRES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informació al ciutadà sobre política de protecció de dades de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Fitxers amb dades de caràcter personal / Ficheros con datos de carácter personal
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és responsable de fitxers automatitzats o no automatitzats on consten dades de caràcter personal
de ciutadans, recollides directament o cedides per altres administracions públiques, d’acord amb la legislació vigent, creats per decret d’alcaldia
/ acord del ple municipal, i declarats al Registre General de Protecció de Dades / Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
Tractament i ús de les dades de caràcter personal / Tratamiento y uso de los datos de carácter personal
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tracta i utilitza les dades de caràcter personal adequades, pertinents i no excessives
exclusivament per a les finalitats determinades, explícites i legítimes d’exercir les competències municipals que la llei li atribueix i de relacionarse amb els ciutadans empadronats en aquest municipi en els termes establerts per la llei, i no les cedirà a cap organisme públic o empresa
privada, sinó ho disposa una llei.
Confidencialitat de les dades / Confidencialidad de los datos
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet compleix amb els principis i obligacions que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal en la recollida, tractament i cessió de les dades de caràcter personal, respectant el
secret de les dades de caràcter personal dels ciutadans i la privadesa de les persones.
Manteniment de mesures de seguretat / Mantenimiento de medidas de seguridad
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet manté les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades i necessàries per a evitar la
pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i la sostracció de les dades de caràcter personal dels ciutadans, en els termes establerts en el
reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999,
d’11 de juny.
Drets de control del ciutadans / Derechos de control de los ciudadanos
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades de caràcter personal dels ciutadans contingudes en fitxers dels que
és responsable l’Ajuntament, poden exercir-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, per fax (93-4660510) o mitjançant escrit al Cap de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà / Responsable d’Atenció a l’Afectat (Pl. de la Vila, s/n 08921 Santa Coloma de Gramenet).

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ SOBRE NOTIFICACIÓ ELECTRONICA
INFORMACION AL CIUDADANO SOBRE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
(art. 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques)
La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la
ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu
fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.
Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l'adreça que heu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest
correu electrònic hi trobareu l'adreça d'internet (URL) de l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament, on podreu accedir a la
notificació, seleccionant un d'aquests dos sistemes:
1. Si disposeu d'un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
2. Amb clau d'accés. El sistema us enviarà, a través d'un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una clau d'accés, que
haureu d'introduir en l'espai de notificacions electròniques del web per tal d'accedir al contingut de la notificació.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el
termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donar per notificat.
Podeu revocar l'autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l'imprès
corresponent a tal efecte, o amb l'enviament del formulari de la Seu electrònica.

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Oficina presencial: Edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de la Vila)
Horari d'atenció general: Consulteu la nostra web http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac
Oficina telefònica: Número de telèfon 93 462 40 40 i a través del fax 93 466 05 10
Oficina telemàtica: L’atenció telemàtica a través de la pàgina web http://www.gramenet.cat/lajuntament/seu-electronica/tramits
Servei de Cita Prèvia: Número de telèfon 93 462 40 90 i a través de la web http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa
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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____
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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 la impossibilitat de 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. (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) El
Patronat Municipal de Música de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament. La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal facilitades és la gestió del procediment derivat de l’atorgament d’ajuts
econòmics a l’alumnat matriculat a l’Escola de Música ‘Can Roig i Torres’. La legitimació d’aquest tractament es basa en el compliment d’una missió realitzada en interès públic, així com en el consentiment de la persona
interessada. Les dades personals no es cediran a tercers, tret per exigència de la legislació vigent. Tampoc no es realitzaran transferències internacionals. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió,
limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al Patronat de Música, 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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