
 

 SOL·LICITUD DE BECA PER L’ALUMNAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ARENYS DE 

MAR. CURS 2021-2022 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT, (en cas d’alumnat menor d’edat, qui sol·licita ha de ser el 

pare/mare/ tutor/a: 

NOM I COGNOMS:________________________________________________________________________ 

NIF/NIE: _________________________  

ADREÇA: _______________________________________________________________________________ 

CODI POSTAL: ________________  MUNICIPI: _________________________________________________ 

TELÈFON: ______________________  CORREU ELECTRÒNIC: ____________________________________ 

 

B) DADES DE L’ALUMNAT PEL QUAL SE SOL·LICITA L’AJUT I TIPOLOGIA D’ESTUDIS. 

Nom i cognoms de l’alumne/a Any de naixement Matèries a les quals està matriculat/da a l’Escola 

de Música 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

     MEMBRES DEL NUCLI FAMILIAR: 

Declaro que el nostre nucli familiar està composat pels següents membres*: 

  2       3      4     5       6      7      

*Es consideren membres computables del nucli familiar, l’infant a matricular, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona 

encarregada de la guarda i custòdia, i els germans solters menors de 25 anys de l’infant a matricular, que convisquin al 

mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els germans majors d’edat quan es tracti de persones amb 

discapacitat. No computen els avis o altres familiars, tot i que convisquin al domicili de l'infant. 

 



 

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT I AUTORITZACIÓ D’OBTENCIÓ DE DADES PER 

PROCEDIMENTS ELECTRÒNICS 

Les persones que consten a la sol·licitud DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que:  

 Accepten les bases reguladores de la convocatòria per a la qual sol·liciten l’ajut. 

 Les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queden assabentades que la inexactitud de 

les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut. 

 Autoritzen l’Ajuntament a sol·licitar als òrgans competents dades relatives a la identitat dels membres de la unitat 

familiar, dades relatives al domicili de residència de l’alumne/a, dades relatives als ingressos familiars, i dades 

acreditatives de la situació familiar que es faci constar.  

 Respecten els principis ètics i regles de conducta que figuren a les Bases Reguladores que regeixen la convocatòria 

dels ajuts. 

 Tenen coneixement que, en cas d’obtenir un altre ajut que complementi en part o en la seva totalitat qualsevol dels 

sol·licitats, procedent de qualsevol altra administració o entitat pública o privada pel curs 2021-22, ho hauran de 

comunicar a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

 He estat informat que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la sol·licitud i en la 

documentació adjunta per a la tramitació i gestió de les beques per a la promoció de l’activitat musical pel curs 

2021-22. 

 

DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ (NOMÉS EN CAS D’AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE 

DADES ECONÒMIQUES I PADRÓ) 

La resta de membres del nucli familiar majors de 16 anys declarem que designen com a representant a la persona 

sol·licitant de la sol·licitud de beca de l’Escola de Música, el qual accepta aquesta representació. 

Nom i cognoms NIF/NIE Parentiu Signatura 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa la Llei 

11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de dades entre 

administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.  



 

DOCUMENTACIÓ APORTADA: 

□ Declaració Responsable de complir amb els requisits recollits a l’apartat 4 de les bases reguladores. 

□ Documentació acreditativa de la representació legal (en el cas d’actuar com a representant legal). 

□ En cas de no estar obligat a fer la Declaració de la renda o bé, que no constin dades a l’Agència tributària, aporto 

certificat negatiu emès per l’Agència tributària, o en el seu defecte, la declaració responsable dels ingressos obtinguts 

durant l’any 2020. 

 

Documentació específica (si és el cas): 

 

□ En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la demanda, sentencia judicial, conveni 

regulador o altres documents que demostrin aquesta situació i on consti pensió alimentària i custodia de fills. 

□ Títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que correspongui. 

□ 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. 

 

Ha rebut prestacions per al mateix destí d’altre organisme, públic o privat?    □ SÍ                 □  NO 

En cas afirmatiu especifiqui quina i la quantitat rebuda o sol·licitada:  

 

________________________________________________________ 

 

 

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

 

D'acord amb l'establert en el punt 3 de la disposició addicional 18ª de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 

Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb la presentació d'aquesta sol licitud autoritzo 

expressament a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per tal que obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent 

d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (CAL MARCAR UNA DE LES OPCIONS). En el cas de marcar la 

casella de no acceptació, caldrà aportar tota la documentació especificada. 

 

          □ ACCEPTO                                                             □ NO ACCEPTO 

 

 

Signa la present sol·licitud a _____________________________ el_____ de _________________de 20__ 

  Signatura: 

     

   

D’acord amb el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 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 (RGPD), les dades recollides en 

el present formulari seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat que hi consta. La base 

legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i 

l’interès públic o exercici de poder públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o 

limitació mitjançant correu a l’adreça oac@arenysdemar.cat . Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades a 

dpd.ajarenysdemar@diba.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. Les dades personals es conserven pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el 

consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. 

Preguem comuniqui de forma immediata a  oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les 

dades que ens han proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació.    

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades. 
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