Ajuntament de Sumacàrcer
Expedient n.151/2017
Assumpte:Bases per a la concessió de subvencion en matèria de foment de
la cultura musical per als alumnes de l’escola de música Josep Rosell.
Document signat per: ALCALDE

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT
DE LA CULTURA MUSICAL PER ALS ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA
JOSEP ROSELL

1. Bases Reguladores

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de
concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades,
a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració
establits en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent,
aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.

2. Crèdits Pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents
324 48005, i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de 2.000
euros.

3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció

La subvenció té per finalitat fomentar la cultura musical per als alumnes que
estan cursant el grau elemental i la inicició musical sempre i que tinguen menys de
18 anys.
L'import de la subvenció no podrà superar 50 euros per alumne.
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4. Requisits dels Sol·licitants
•

Menors de 18 anya que estiguen cursant ensenyament de grau elemental o
de iniciació musical .

•

La sol·licitud caldrà que la realitze el pare, mare o tutor legal dl menor.

•

Serà requisit per a ser beneficiari que estiga al corrent de les seues
obligacions tributàries , tal i com disposa la llei genral de subvencions.

•

La persona beneficiaria de la subvenció caldrà que haja cursat la totalitat del
curs d’ensenyamentdel grau elemental o iniciació musical.

5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució
L'òrgan competent per a resoldre serà ALCALDE ja que l'article 185 del Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, al que es remet l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, quant a la competència per a
la disposició de despeses, estableix que dins de l'import dels crèdits autoritzats en
els pressupostos, correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al
president o al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que
establisca la normativa vigent. Al no existir precepte concret que atribuïsca la
competència, acudirem a la regla aplicable en matèria de contractació establida en
la Disposició Addicional 2ª del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

6. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex d'aquesta
convocatòria. Es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran
en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats
en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Publiques, en el termini de vint dies hàbils des de la
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
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València.

Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents :
— DNI del pare , mare o tutor legal del menor.
—Declaració responsable que en el sol·licitant no concorre cap de les
circumstàncies que impedisquen obtenir la condició de beneficiari de subvencions
públiques, establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
— Certificat per part dela secretaria de l’escola musical Josep Rossell de
l’alumnat que està cursant ensenyaments de grau elemental o iniciació musical.
— Declaració de la renda.
– Full de manteniment de tercers.
En el cas que els documents exigits ja estigueren a poder de l'Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la
finalització del procediment al que corresponguen, podrà fer ús del seu dret a no
presentar-ho, fent constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentat
o emesos.

7. Termini de Resolució i Notificació

El termini de resolució i notificació serà de 6 mesos
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima
als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.

8. Reformulació de les Sol·licituds

Si la sol·licitud mereix la conformitat per part de la intervenció, es remetrà
amb tot l'actuat a l'òrgan competent perquè dicte la resolució. Ha de respectar, en
qualsevol cas, l'objecte, condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris
de valoració establits respecte de les sol·licituds o peticions.
Ajuntament de Sumacàrcer
Plaça Major, 1, Sumacàrcer. 46295 Valencia. Tel. 962595280. Fax: 962595531

Ajuntament de Sumacàrcer

9. Fi de la Via Administrativa

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Valencia, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa.

10. Criteris de Valoració de Sol·licituds.

La quantia màxima que rebrà el beneficiari serà de 50 euros i es ditribuiran
de la segúent manera:
Puntuació
8 o més

50 euros

7 punts

40

6 punts

35

1- 5 punts

30

1. RENDA DEL PARE , MARE O TUTOR LEGAL DEL MENOR
.Sense ingressos: 20 punts
.Fins a 1000 euros per cada membre de la unitat familiar : 15 punts
.Més de 1000 euros fins a 5. 000 euros per cada membre de la unitat familiar: 12
punts.
. Més de 5000 euros fins a 15.000 euors per cada membre d el unitat familiar: 10
punts
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. Mes de 15.000

fins a 20.000 euros per cada membre de la unitat familiar: 8

punts
. Mès de 20.000 euros per cada membre de la unitat familiar fins a 30.000 euros: 6
punts.
. Més de 30000 euros: 5 punt
2.- FAMÍLIES NOMBROSES: 1 PUNT
Caldrà presentar carnet de família nombrosa.

3.- QUAN EL PARE MARE O TUTOR LEGAL tinga més d’un menor al seu càrrec
per que està cirsat l’ensenyament de grau elemental o iniciciació musical: 3 punts.

Les persones

interessades per a parrticipar en la selecció hauran de

resentar a les dependències municipals intància en la que sol·liciten prendre part en
la convocatòria, acompanyant en toto moment de la nocumentació necesària per a
la valoració.

El termini de presentació serà de vint dies hàbils des d ella publicació de la
convocatòria al butlletí oficial de la província de Valencia.

11. Mitjans de notificació o publicació

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faça
constar a aquest efecte en la sol·licitud, tenint en compte l'establit a aquests
efectes en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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