
 

  

 

 

  

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA A L’ALUMNAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PEL CURS 2020-2021 

A. Objecte de la subvenció 

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de beques individuals pels alumnes de 

l’escola Municipal de Música que estiguin empadronats a Arenys de Mar, per contribuir al 

pagament del cost mensual de l’aprenentatge musical a la que estiguin matriculats durant 

el curs 2020-2021. Aquesta convocatòria està regida per la bases reguladores específiques 

en matèria d’educació per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva a l’alumnat de l’Escola Municipal de Música, aprovades pel Ple municipal en la 

sessió de data 22 d’octubre de 2020. 

La beca s’aplica sobre les quotes mensuals corresponents al servei que presti l’escola 

municipal de música, el qual reduirà el rebut de cada mes l'import proporcional a la 

subvenció anual atorgada. A aquests efectes, s'entendrà que la despesa s'ha realitzat si s'ha 

abonat efectivament l'import del rebut que correspongui. En cas que l'alumne no finalitzi el 

curs escolar, el total de la subvenció es reduirà proporcionalment als mesos no realitzats. 

B.  Modalitat i tipologia 

Les prestacions econòmiques objectes d’aquesta convocatòria són d’aplicació a les 

mensualitats corresponents al curs 2020-2021 i condicionades a la consecució dels objectius 

establerts, amb uns imports màxims establerts al punt 9a de les bases reguladores. 

Aquests ajuts econòmics seran com a màxim el 50% de les quotes mensuals de l’escola de 

música municipal i les matrícules no se subvencionen. 

C.  Beneficiaris/es 

Poden optar a aquestes beques els/les alumnes que compleixin els següents requisits 

generals: 

1- Estar empadronat a Arenys de Mar. 

2- Tenir entre 6 i 18 anys d’edat. 

3- Estar matriculat a l’escola de música municipal per itinerari i curs complert. 

4- Haver cursat amb aprofitament el curs anterior, llevat dels alumnes de nova incorporació. 

5- Els ingressos familiars no han de superar en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda 

superior als llindars màxims que s'estableixen a continuació: 

Núm. membres unitat familiar Límit ingressos 

 

2 IRSC*2,5 



 

  

 

 

  

3 IRSC*3 

4 IRSC*3,5 

5 IRSC*4 

6 IRSC*4,5 

7 IRSC*5 

8 IRSC*5,5 

 

6- Extraordinàriament i en el cas d'una situació d'atur sobrevinguda, després d'una situació 

laboral ininterrompuda d'un període de 2 anys, dins el període de càlcul de la renda, o 

durant l'any en curs, es podrà prendre com a import per a comptabilitzar els ingressos de la 

unitat familiar la renda que de l'atur se'n derivi. 

7- No disposar de més d'un bé immoble. 

8- No disposar d'un vehicle nou adquirit en el darrer any (excepte que sigui instrument de 

treball o se'n justifiqui la necessitat). 

9- No disposar més d'un vehicle (excepte que sigui instrument de treball o se'n justifiqui la 

necessitat). 

Poden sol·licitar els ajuts les persones amb capacitat d'obrar, els pares, les mares, els tutors 

legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal de les 

persones beneficiàries. Els beneficiaris o el seus representants legals no hauran d’estar 

incursos en qualssevol de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions. 

D.  Criteris d'atorgament 

L'atorgament de les prestacions contemplades en la present convocatòria restarà subjecte a la 

disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament. 

Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l'Ajuntament 

d’Arenys de Mar. 

L'informe tècnic de la Regidoria d’Educació o acció social procedirà a la valoració de les 

sol·licituds presentades d'acord amb els criteris d'atorgament següents: 

1. Criteri general. 

Únicament es valorarà les sol·licituds que compleixin els requisits assenyalats en la present 

convocatòria. 

2. Valoració de les sol·licituds 



 

  

 

 

  

 Càlcul de la renda familiar: els ingressos de la unitat familiar es relacionaran amb la 

base imposable general de la declaració de la renda dels diferents membres de la 

unitat familiar, respectivament; la renda familiar computable s'obtindrà de sumar la 

base imposable general i la base imposable de l'estalvi de l'Import de la Renda de 

Persones Físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar obligats a tributar, 

excloent els saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a 

exercicis anteriors així com el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari 

que constitueixen la renda de l'estalvi d'anys anteriors. Al resultat d'aquesta suma, 

se li restarà la quota resultant de l'autoliquidació. 

 Es ponderarà percentualment els ingressos de la unitat familiar en relació al llindar 

màxim establert per a cada tipus de beca. Del percentatge resultant s'extraurà el 

número a restar d'un total de 10 punts. El número resultant en donarà la puntuació 

obtinguda en relació a la capacitat econòmica de la unitat familiar 

 S'atorgarà un punt de més per cada una de les situacions que la unitat familiar pugui 

acreditar:  

o Família nombrosa. Serà preceptiu la presentació de carnet família 

nombrosa. 

o Família monoparental. Serà preceptiu la presentació de carnet família 

monoparental formada pel/per la pare/mare sol/sola amb infants, sempre 

que aquests convisquin amb aquell/a i en depenguin econòmicament de 

manera exclusiva). 

o Quan es tracti d'infants en acolliment. 

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

reconeguda superior al 33%. 

 La suma dels punts atorgats respecte la capacitat econòmica i respecte les altres 

circumstàncies donarà el total de la puntuació atorgada a la unitat familiar, d’acord 

amb la fórmula següent:  

PUNTS = 10 – ((RUF/LRC) · 10) + PA 

RUF: Renda de la Unitat Familiar 

LRC: Llindar de Renda Corresponent. 

PA: Sumatori dels Punts Addicionals de les situacions familiars. 

 

L’import de la dotació pressupostària de les beques es dividirà entre el total de 

punts econòmics obtinguts per tots els/les sol·licitants amb dret a beca, obtenint el 

preu en euros per punt. Es multiplicarà el preu per punt obtingut pels punts de cada 

sol·licitant amb dret a beca per tal d’obtenir l’import corresponent a cada 

sol·licitant, respectant els imports màxims i mínims, d’acord amb la fórmula 

següent:  

(PP / PE) · PUNTS = BECA 

PP: Partida Pressupostària. 

PE: Punts Econòmics de totes les persones sol·licitants amb dret a beca. 

PUNTS: Punts obtinguts. 



 

  

 

 

  

E.  Acreditació i documentació.  

Per poder valorar la situació d'una forma fidedigna es requerirà la documentació 

acreditativa necessària en cada cas. La documentació relacionada en aquest apartat serà 

considerada com a màxima i es reclamarà, en cada cas al sol·licitant la necessària per a 

realitzar la valoració econòmica i social d'una forma fidedigna. En cap cas, d'acord amb el 

que disposa l'article 35.f) de la Llei 30/1002, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment Administratiu Comú (LRJPAC), es reclamarà 

documentació que ja consti a l'expedient del sol·licitant, no exigits per les normes aplicables 

al procediment de què es tracti o que es trobin en poder de l'administració actuant. 

1 - Documentació general: 

 Sol·licitud de beca, segons model normalitzat, degudament complimentat i que 

inclou declaració responsable per l’acreditació de la composició de la unitat familiar 

i autorització a l’Ajuntament d’Arenys de Mar per poder fer les consultes 

telemàtiques pertinents a les plataformes, per a l’accés a les dades. 

 Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar 

o Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la 

convocatòria. En cas de no estar obligat a fer-la per no tenir-ne l’obligació, 

s’ha d’aportar el certificat negatiu emès per l’Agència Tributària o 

autorització per a consultar telemàticament amb l’Agencia tributària. Si bé, 

prèvia autorització del sol·licitant i de la resta d’integrants de la unitat 

familiar que percebin ingressos declarables, l’ajuntament d’Arenys de mar 

pot consulta directament les dades amb l’Agència tributària. 

o En defecte de l’apartat anterior, els fulls de salari dels últims sis mesos o 

certificat equivalent i el contracte de treball (treballadors/res fixos o 

temporals). 

 Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya acreditatiu dels períodes d’inscripció i 

de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben (persones 

en situació d’atur). 

 Certificat de la prestació de jubilació o invalidesa (persones pensionistes).  

 Certificat de la prestació d’incapacitat laboral transitòria (ILT) en cas de pagament 

directe per part de l’Institut Nacional de Seguretat Social (persones en situació d’IT). 

2. Documentació Específica 

A més,  segons les condicions que s’al·leguin, serà necessari aportar, a més de la 

documentació general, la documentació específica que correspongui: 

 a) En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la 

demanda, sentència judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta 

situació i on consti pensió alimentaria i custodia de fills.  

b) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que 

correspongui.  



 

  

 

 

  

c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat 

familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau. 

 L'Ajuntament d’Arenys de Mar es reserva el dret de sol·licitar els originals de la 

documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així 

com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada 

en el temps i forma indicats. Prèvia autorització del sol·licitant i de la resta d’integrants de 

la unitat familiar que percebin ingressos declarables, l’Ajuntament d’Arenys de mar pot 

consultar telemàticament les dades. De la mateixa manera, tota aquella documentació que 

ja consti ens els expedients de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

F.  Aplicació pressupostària i quantia de la subvenció 

 La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a l’aplicació  pressupostària    

70 3262 48000, fins a un límit de 5.000 euros.  

G.  Termini de presentació de sol·licituds 

Els pares o representants legals de l’alumnat hauran de presentar la sol·licitud de la beca 

corresponent al curs 2020-2021, amb la documentació necessària, al registre de 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar, de forma presencial o telemàtica. 

H. Òrgan instructor 

La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Arenys 

de Mar. 

I.Termini de resolució i notificació 

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar des de la finalització de 

presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat la resolució 

expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada. La resolució es farà mitjançant acord de 

Junta de Govern Local, comunicant-ho en data posterior a les persones sol·licitants i a 

l’escola de música, per tal que en tinguin constància.  

La beca es concedirà amb efectes retroactius des de l’inici del curs escolar, dia 1 d’octubre 

de 2020. 

K. Pagament de la subvenció 

Les beques atorgades es comunicaran a l’empresa adjudicatària de la prestació del servei de 

l’escola de música municipal i es descomptaran directament dels rebuts mensuals que es 

liquida amb l’usuari via l’Organisme de gestió tributària.  

 

 

 


