Bases per a l’atorgament d’ajuts a alumnes de l’Escola de Música de Vic

Justificació i finalitat
La finalitat d’aquestes bases és la d’establir un sistema d’ajuts econòmics per a alumnes de
l’Escola de Música de Vic, per tal de facilitar l’accés a l’educació musical a aquelles
persones que pateixen impediments de tipus econòmic i/o social.
Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals a l’alumnat de
l’Escola de Música i Conservatori de Vic.
En aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a reduir part de la quota i la
matrícula pel curs 2019/2020. Queden exemptes les quotes de material i la quota d’associat
de l’AMPA.
Aquests ajuts són gestionats per la Fundació L’Atlàntida i el Consell Escolar de l’Escola de
Música de Vic i compten amb l’assessorament dels Serveis Socials del Departament de
Benestar i família de l’Ajuntament de Vic
La convocatòria serà publicada al taulell d’anuncis i al web de l’emvic.
Procediment d'atorgament dels ajuts.
Els ajuts es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a dir, el procediment
mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat
d'establir una prelació entre elles, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en
les bases, per adjudicar amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible aquelles
que hagin obtingut una puntuació major, en aplicació dels esmentats criteris.
Beneficiaris/àries
Els ajuts van adreçats als alumnes de l’Escola de Música de Vic que acompleixin els requisits
establerts.
Requisits
Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:
a) Ser alumne/a de l’Escola de Música de Vic o del Conservatori de Vic.
b) No gaudir d’ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres
administracions públiques o ens públics o privats.
c) La comissió dels ajuts podrà revocar, amb l’audiència prèvia de la persona
interessada, la concessió de les beques per manca d’aprofitament de l’adjudicatari,
per impagament de qualsevol dels conceptes continguts en el rebut mensual o de la
part que els correspongui abonar de la quota escolar, o per qualsevol altra causa que
repercuteixi negativament en l’activitat.

Criteris d’atorgament dels ajuts
En l’atorgament dels ajuts es tindran en compte els següents criteris:
a) Ingressos familiars de 2018. No seran beneficiaris d’aquests ajuts les famílies amb
ingressos superiors a 35.000 €/anuals bruts
b) L’existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats psíquiques o
físiques.
c) Que la família sol·licitant pugui acreditar la situació de família nombrosa
d) Famílies monoparentals
e) Famílies en els quals un o més membres adults estiguin en situació de més de dos
anys d’atur

Aquests criteris es quantificaran mitjançant l’aplicació d’un barem de puntuació, detallat en
l’Annex d’aquestes bases.
Convocatòria i presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es formalitzaran en els impresos que estaran a l’abast dels interessats a
l’Escola de Música de Vic, i es presentaran degudament formalitzats a la secretaria de la
mateixa escola, del 3 al 21 de juny. Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la
família, es formularà en un únic imprès.
Documentació
A la sol·licitud caldrà adjuntar fotocòpia de la següent documentació:
En tots els casos:
a) DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
b) Volant de convivència del padró municipal d’habitants.
c) Documentació Econòmica :
a) Persones laboralment actives:
a) Darrera declaració de renda o negatiu d'hisenda dels progenitors i
germans que conviuen en el nucli familiar.
a) Persones no obligades a presentar la declaració de la renda:
a) Quatre últims fulls de salari.
b)
Certificat negatiu d’Hisenda. Aquest certificat es sol·licita a
l’oficina d’Hisenda (VIC2).

a) Persones en situació d’atur:
a) Certificat d’ingressos de l’atur (no confondre amb el certifica d’inscripció a
l’atur).
b) Certificat del subsidi familiar.
c) Certificat del programa Prepara’t, si s’escau.
d) Certificat de Renda Mínima d’Inserció (RMI), si s’escau. Aquest certificat es
sol·licita a l’INEM.
e) Certificat de l’atur que acrediti el temps d’estada a l’atur

b) Persones en règim d’autònoms:
a) Dues últimes liquidacions trimestrals.

a) Persones al càrrec de familiars amb invalidesa
a) Certificat de pensió d’invalidesa.

a) Progenitors separats o divorciats:
a) Documentació on hi consti la pensió compensatòria i/o guàrdia
custòdia.
b)
Justificant de l’import actualitzat.

Es pot demanar documentació econòmica addicional de l’ex-cònjuge si es creu necessari.
Si les activitats extraescolars són compartides, es pot optar per una de les dues opcions
següents: Aportar la documentació d’un dels progenitors; en aquest cas es calcularà l’ajut
sobre la meitat del cost del curs. O bé aportar la documentació d’ambdós progenitors; en
aquest cas es calcularà l’ajut sobre la totalitat del cost del curs.

Altra documentació, si s’escau:

a) Carnet de família monoparental
b) Carnet de família nombrosa.

La comissió podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna per
comprovar o justificar les condicions exigides.
La comissió es reserva el dret de sol·licitar nova documentació i, si és el cas, demanarà
entrevista personal. La comissió podrà desestimar la sol·licitud si ho considera oportú.
Les persones sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres
documents que puguin justificar la seva situació. No s’acceptaran declaracions jurades ni
justificacions de despeses.
Tramitació de les sol·licituds
Expirat el termini de presentació de sol·licituds , l’administració de la Fundació junt amb el
Departament de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic, les revisarà així com la
documentació presentada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament
emplenat i que s’ha aportat la documentació requerida, i procedirà a aplicar els barems a les
sol·licituds d’acord amb l’Annex d’aquestes bases.

En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, un representant de
la comissió es posarà en contacte amb els sol·licitants afectats, i establirà un termini de tres
dies hàbils ( del 25 al 27 de juny al matí ) per efectuar les correccions pertinents, i perquè les
persones interessades puguin esmenar o completar les dades, o adjuntar la documentació
no presentada inicialment.

Les persones interessades que, transcorregut aquest termini, no esmenin les errades
esmentades, es considerarà que desisteixen de la seva petició, la qual s’arxivarà sense cap
més tràmit.

A partir del dia 11 de juliol, s’exposarà al tauler d’anuncis/web de l’Escola de Música la llista
provisional amb els barems i prèviament codificada. El termini per presentar al·legacions
finalitza el dia 12 de juliol

La publicació definitiva es farà el dia 9 de setembre.

Qualsevol família que tingui la continuïtat dels estudis musicals condicionada a l’ajut
sol·licitat, durant el període de presentació de les sol·licituds, podrà tenir la possibilitat de
contactar amb els Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de l’Ajuntament de
Vic, els quals els orientaran sobre la possibilitat o no d’accedir als criteris d’ajuts

Quantia dels ajuts
Es determinaran els ajuts en funció del número de sol·licituds amb la baremació i de
l’import disponible per aquesta partida. La comissió establirà l’import en cada cas.
Els ajuts es determinen en base a les assignatures sol·licitades i amb plaça confirmada a
partir del període de preinscripció i prematrícula al centre.
Un cop examinades i aplicats els barems les sol·licituds serà decisió de la comissió si
s’atorga o no la totalitat de la quantitat pressupostada seguint uns criteris
prèviament acordats.
En el supòsit que no es reparteixi tota la partida pressupostada la part no atorgada
es destinarà a projectes de participació social de l’Escola de Música.

Finançament
L’import màxim del total d’ajuts correspondrà a la dotació d’aquesta partida, que pel curs
2019-2020 és de 11.000 € .

Concessió dels ajuts
Es constituirà una comissió tècnica amb la finalitat d’elaborar la proposta de resolució, i que
estarà formada pels membres següents:
•
•
•

El director general de la Fundació o persona a qui delegui
La cap d’administració de la Fundació
Una persona de l’equip directiu de l’Escola de Música de Vic

La comissió tècnica comptarà amb l’assessorament d’un tècnic de Serveis Socials del
Departament de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic a la fase d'aplicació de la
baremació dels resultats.
La comissió analitzarà els barems aplicats pel centre, confeccionarà la relació d’alumnes per
ordre de puntuació i determinarà, d’acord amb els recursos disponibles, els límits mínims i
màxims de puntuació requerits per a cada tipus d’ajut. La comissió farà una relació de les
persones beneficiàries i la quantia dels ajuts. La resolució de l’ajut a totes les famílies es
notificarà per correu electrònic i es farà pública al tauler d’anuncis / web de l’Escola de Música
de l’ajut a totes les famílies
L'esmentada resolució inclourà l’alumnat que resulti adjudicatari d’un ajut.
Liquidació dels ajuts
Els ajuts es liquidaran en cada rebut mensual.
En cas que el beneficiari no satisfaci l’import mensual, no s’aplicarà la bonificació en la
facturació dels successius rebuts.
Notificació
La resolució de concessió es penjarà al tauler d’anuncis de l’Escola de Música i a la pàgina
WEB : http://www.emvic.cat.
També es notificarà als interessats per correu electrònic.

Vic, 3 de juny de 2019

ANNEX: Barem de puntuació per als ajuts
Condicions econòmiques

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant
l’any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada convocatòria.
Als efectes del càlcul dels ingressos familiar, són membres computables de la unitat familiar
els pares, mares o tutors/es legals i els germans de l’alumnat .
Els ingressos es baremaran segons la taula següent:

