AJUDES A LA MUSICA I DANSA CURS 2013/2014

DADES DE LA FAMÍLIA
Nom i cognoms del pare, tutor o cònyuge:
Nom i cognoms de la mare, tutora o cònyuge:
Nombre de membres de la unitat familiar:
Domicili per a notificar:
Municipi:
Telèfon Fix:

DNI/NIE:
DNI/NIE:
Correu electrònic:
C. Postal:
Mòbil:

DADES DE L’ALUMNAT
Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Centre de matriculació curs 2013/2014:
Municipi del Centre Educatiu:

Telèfon:

Grau de matriculació curs actual: ___ Elemental ___Ensenyaments Professionals ____Superior

EXPOSA
a) Que concorren, si és el cas, les següents circumstàncies en la unitat familiar de l'estudiant:
L'alumne esta davall el règim d'acolliment familiar o residència.
 El sol·licitant, germà o descendent té reconeguda legalment algun tipus de discapacitat o minusvalidesa.
 Família monoparental
2. Que coneix les Bases Reguladores de les “Ajudes a la Música i Dansa”, i que reunix els requisits exigits
per les mateixes.

SOL.LICITA
Que li siga concedida la “Ajuda a la música i dansa” per al curs 2013/2014 i que se li ingresse l'import econòmic
de la mateixa al compte bancari indicat.

Nom del titular:

D.N.I

AUTORITZACIÓ
“Amb la presentació d'aquesta sol·licitud, autoritza de forma expressa a l'Ajuntament de Quart de Poblet a consultar les dades
necessàries, de tots els membres computables de la unitat familiar, que es troben en poder del Padró Muncipal d'Habitants,
l'Agència Tributària, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, o que estiguen inclosos a la xarxes de bases de dades de
l'administració pública espanyola habilitades per la consulta interadministrativa amb l'objecte d'evitar l'aportació de
fotocòpies de la documentació corresponent, de conformitat amb el que establixquen les lleis.”

Signat.Quart de Poblet,

de

de 2014.

Les dades facilitades per en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Quart de Poblet i podran
ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància
presentada davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Pl. País Valencià, núm. 1· 46930 Quart de Poblet (València) · Tel.: 961536210 · Fax: 961521312 · info@quartdepoblet.org · www.quartdepoblet.es
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El següent certificat ha de ser omplit pel Centre d'Estudis musicals o artístics corresponent.

CERTIFICAT ACADÈMIC DEL CURS 2012/2013
El/ La Sr./ Sra. __________________________________________________________________ com a secretari/ a o persona
autoritzada del Centre d'estudis musicals o artístics denominat (indicar també municipi i telèfon)
_____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICA:
Que l'alumne/a
_____________________________________________________________________________________________________
Durant el curs 2012/2013 estava matriculat/da a aquest Centre dels següents conceptes i va obtindre els resultats següents:
- Grau de matriculació: _____ Elemental ________Ensenyances Professionals ________Superior
•

Nombre d'assignatures matriculades:________

•

Nombre d'assignatures aprovades: ________ Nombre d'assignatures suspeses: _____

•

Qualificació global: ____________________________

I perquè així conste als efectes oportuns en l'Ajuntament de Quart de Poblet, estenc el present Certificat.
________________________________, _________ de ______________ de 2014
Signatura del secretari/a o persona autoritzada

Segell del Centre

CERTIFICAT DE MATRICULACIÓ CURS 2013/2014
El /la Sr./Sra.____________________________________________________________________como secretari/a o persona
autoritzada

del

Centre

d’Estudis

musicals

o

artístics

denominat

(indicar

també

municipi

i

telèfon)_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICA:
Que el/l'alumne/a
___________________________________________________________________________________________________
Està matriculat en aquest Centre, a l'actual curs 2013/2014 al:
- Grau de matriculació: _____ Elemental _______Ensenyances Professionals ______Superior .
I perquè així conste als efectes oportuns a l'Ajuntament de Quart de Poblet, estenc el present Certificat.
________________________________, _________ de ______________ de 2014
Signatura del secretari/a o persona autoritzada

Segell del Centre

Este model normalitzat de CERTIFICAT, podrà ser substituït per un model de certificat propi del centre d'estudis, sempre que
consten les mateixes dades sol·licitades als apartats anteriors, i figure el segell del Centre i la signatura del secretari/a o persona
autoritzada.
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AUTORITZACIÓ
AJUDES A LA MUSICA I DANSA CURS 2013/2014.
La presentació d'aquesta autorització implicarà que el pare/tutor i la mare/tutora (o
nou cònjuge o persona unida per anàloga relació) o només un d'ells, en cas d'unitat familiar
monoparental i l'alumne/a; així com els germans majors de 18 anys i fins a 26 o ascendents
que hagueren obtingut ingressos econòmics l'any 2012, AUTORITZEN a l'Ajuntament de
Quart de Poblet, amb la seua signatura, a obtindre les dades necessàries per determinar la
renda per mitjà de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Si el/l'alumne/a no conviu amb els seus pares ni depén econòmicament d'aquestos,
amb esta autorització firmada estara autoritzant a l'Ajuntament a obtindre les dades
necessàries per a determinar la renda. Si ha format la seua pròpia unitat familiar, el cònjuge o
persona unida per anàloga relació, així com els fills majors de 18 i fins a 26 anys amb
ingressos econòmics l'any 2012 deuran, també, firmar l'autorització per tal d’obtindre les
dades necessàries per a determinar la renda.
NOM

COGNOMS

DNI

Parentiu
(amb l'alumne/a)

SIGNATURA

Per a la resolució d'aquest expedient, autoritze de forma expressa a l'Ajuntament de Quart de
Poblet a consultar les dades necessàries que es troben en poder del Padró Municipal
d'Habitants, l'Agència Tributària, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, o que estiguen
inclosos a la xarxes de bases de dades de l'administració pública espanyola habilitades per a
la consulta interadministrativa amb l'objecte d'evitar l'aportació de fotocòpies de la
documentació corresponent, de conformitat amb el que establixen les lleis.”
Quart de Poblet,

de

de 2014.

Fdo.- Pare/mare o Tutor.
o Alumnat independent económicament.
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BASES REGULADORES D'AJUDES A LA MÚSICA I DANSA
CURS 2012/ 2013
OBJECTE
Article 1.
L'objecte d'esta convocatòria és la concessió per l'Ajuntament de Quart de Poblet,
d'ajudes econòmiques per l'alumnat que durant el curs 2013/2014 realitza estudis
professionals de grau elemental, professional i/o superior de música o dansa en
Conservatoris, Escoles o Centres públics o autoritzats.

REQUISITS
Article 2.
Podran accedir a estes ajudes els/les estudiants que reunisquen els requisits
següents:
1. Estar empadronada i residir la unitat familiar en Quart de Poblet durant el curs
2013/2014.
2. Realitzar estudis oficials de música o dansa, durant tot el curs 2013/2014.
3. No tindre cap assignatura pendent del curs anterior, a excepció dels/les alumnes
que s'hagueren matriculat de quatre o més assignatures, podent tindre pendent només
en este cas una assignatura.
4. Estes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra que tinga la mateixa finalitat
concedida per altres administracions públiques.
5. La renda familiar no podrà superar els 11.000 euros anuals per capita. És a dir, que
la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els 11.000 euros per cada
membre.
Casos en què s'augmenta un membre més, per a la computació de la renda per capita:
a) Discapacitat legalment reconeguda del sol·licitant o germans.
b) Famílies monoparentals.
c) Acollida familiar o en residència: es comptabilitzarà com un membre més
de la unitat familiar.
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Membres computables.
1. Per al càlcul de la renda familiar a l'efecte de beca, són membres computables de la família el
pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, si és el cas,
el sol·licitant, els germans fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquen en el domicili
familiar a 31 de desembre del 2012 o els de major edat, quan es tracte de persones amb
discapacitat. així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència en el
mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
2. En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es
consideren membres computables el cònjuge o, si és el cas, la persona a qui es trobe unit per
anàloga relació, així com els fills si els haguera i que convisquen en el mateix domicili.
3. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell
d'ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca.
4. Tindrà, no obstant això, la consideració de membre computable i sustentador principal, si és el
cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació que residisca al domicili, les rendes i
patrimoni del qual s'inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars.

Article 3.
INCOMPATIBILITAT
Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra que tinga la mateixa finalitat
concedida per altres administracions públiques (Conselleria de Cultura, Educació i Esport,
Ministeri d'Educació i Ciència, etc.) o persones jurídiques privades. Per tant, no podran
sol·licitar l'ajuda, els/les estudiants que la tinguen concedida pels esmentats organismes per
al curs 2013/ 2014.

Article 4.
TRAMITACIÓ
Presentació: Les sol·licituds s’ajustaran al model normalitzat aprovat per l’ Ajuntament
de Quart de Poblet, y que s’adjunta en el següent document annex.
Les sol·licituds es presentaràn junt amb aquella documentació requerida a les bases de la
convocatòria i a més aquella que acredite alguna circumstància especial en:
a) Departament d'Educació SOL·LICITANT CITA PRÈVIA DEL DIA 5 AL 16 Maig 2014,
ambdós inclusivamente, en horari de 9:00 a 14:00h de manera presencial o cridant al telèfon
961536210 extensió 270. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 7 AL 20 Maig del 2014.
b) Oficina d'Atenció Ciutadana junt amb aquella documentació requerida a les bases de la
convocatòria i a més aquella que acredite alguna circumstància especial.
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Articule 5.
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
S'haurà de presentar ORIGINAL I FOTOCÒPIA de tots els documents que a continuació
es relacionen, a l'efecte de compulsa. La fotocòpia confrontada es quedarà junt amb la
sol·licitud a l'Àrea d'Educació. Les fotocòpies hauran de ser llegibles:
1. Fotocòpia del DNI o NIF del pare i mare, o cònjuge actual del progenitor amb què
convisca el sol·licitant.
2. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.
3. Fotocòpia llegible del compte bancari, on consten clarament els codis que
identifiquen el banc, la sucursal, el dígit de control i el número de compte en què
s'ingressarà l'ajuda, en cas d'aprovació, i el nom del titular del compte i el seu
DNI.
4. Certificat de notes del curs anterior i de matriculació del curs actual (annex en
les bases).
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS ESPECIALS:

1. La situació d'unitat familiar monoparental, s'acreditarà amb Certificat del Registre Civil
o sentència judicial ferma de separació matrimonial o resolució judicial de mesures
provisionals.
2. La discapacitat física, psíquica o sensorial del sol·licitant, germà o descendent,
s'acreditarà amb qualificació oficial de discapacitat expedida per la Conselleria de
Benestar Social, a través dels Centres de Diagnòstic de Minusvalideses actualitzat.
3. Acollida del menor: resolució administrativa o judicial.

ARTICLE 6.
QUANTIA DE LES AJUDES
L'Ajuntament de Quart de Poblet destinarà un màxim de 18.000 € per aquestes ajudes. De
la quantitat consignada destinarà el 5% (fins a esgotar la consignació pressupostària) per a
l'esmena d'errors materials produïts a les sol·licituds dels interessats o en el procés de
tramitació de la convocatòria.
La concessió de les ajudes estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el pressupost a què han de ser imputades . Esta quantia global serà distribuïda entre els
sol·licitants beneficiaris atenent al barem establit, amb un import mínim de 30 € i màxim de
200 €.
El pagament d'aquestes ajudes es realitzarà per mitjà de transferència bancària al compte
corrent especificada a la sol·licitud pel sol·licitant.
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Articule 7
BAREMACIÓ
Els criteris per a la selecció de beneficiaris i repartiment de les ajudes són:
La selecció de les persones sol·licitants propostes per a rebre les Ajudes a la Música i Dansa s'ajustarà al
barem següent:
Qualificació global del curs anterior:
GRAUS SUPERIOR I ENSENYANCES PROFESSIONALS
MATRÍCULA
D'HONOR

1 Asig. Susp.
EXCEL·LENT

NOTABLE

BÉ

APROVAT

5 punts

4 punts

3 punts

2 punt

6 punts

de 4 .
1 punto

GRADO ELEMENTAL
NO APTE: DENEGACIÓ

APTE: 2 punts

EXCEL.LENT:

3 punts

e) Nombre d’ assignaturas aprobades:
6 o més

5

4

3

2

1

6 punts

5 punts

4 punts

3 punts

2 punts

1 punt

f) Grau al què està matriculat:
SUPERIOR
3 punts

e)

ENSENYANCES PROFESSIONALS

ELEMENTAL o 1r a 4t LOGSE

o 5e a 10é LOGSE
2 punts

1 punt

c) Discapacitat legalment reconeguda del sol·licitant, germà o
descendent:

1 punts

d) Discapacitat legalment reconeguda del/l'estudiant
Igual o superior al 65% si està matriculat dels crèdits
Exigits a les bases

2 punts

La
quantitat
resultant
de
dividir
els
Entre el nombre de membres de la unitat familiar,

ingressos

familiars

anuals

(es comptarà 1 membre més als tres casos anteriors)
Menys de 2.257€

8 punts

De 2.257,01 € a 3.119€

_______6 punts

De 3.119,01 € a 4.200€

4 punts

De 4.200,01 € a 6.666€

2 punts

De 6.667€ a 11.000€

________1 punt
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ARTICLE 8.
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:
L'Àrea d'Educació enviarà proposta de resolució de la convocatòria a la Comissió
Informativa de Servicis Socioculturals que, després d'emetre dictamen, sotmetrà a
l'aprovació de la Junta de Govern Local la resolució de sol·licituds admeses i excloses,
així com les quantitats concedides i les causes de denegació.

ARTICLE 9.
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ:
L'administració municipal contrastarà la veracitat de les dades i documents presentats per la
persona sol·licitant, que serà requerida al cas en què haja d'esmenar els defectes a la
sol·licitud o aportar la documentació, la qual cosa haurà de realitzar en el termini de deu dies
hàbils.

ARTICLE 10.
NOTIFICACIÓ PER
BENEFICIARIS:

MITJÀ

DE

LA

PUBLICACIÓ

DE

LLESTES

D'ALUMNES

Atenent a la resolució emesa per la Junta de Govern Local, l'Àrea d'Educació confeccionarà
dos llistats per a cada centre escolar de Quart de Poblet amb l'alumnat beneficiari i no
beneficiari, que seran publicats als taulers d'anuncis de cada centre i en l'Àrea d'Educació.
Contra la resolució es podran interposar els recursos pertinents a partir de la data de
publicació de les llistes definitives en el tauler d'anuncis dels centres escolars i a l’Àrea
d'Educació del Ajuntament de Quart de Poblet.

ARTICLE 11.
CAUSES DE DENEGACIÓ:
L'ajuda econòmica es denegarà (o es revocarà al cas que ja haguera sigut concedida) per les
causes següents:
a)Per interrompre o abandonar els estudis a l'actual curs acadèmic.
b)Per falsejar o incomplir algun dels punts establits a les presents Bases.
c) Per presentar dos sol·licituds a nom de la mateixa persona.
d)Per incórrer en les causes generals de denegació d'ajudes o subvencions públiques.
e)Per disposar d'una ajuda d'una altra Administració Pública o Privada.
f)Per superar el llindar econòmic establit a les Bases.
g)Per no estar empadronada la unitat familiar al complet al municipi de Quart de Poblet.
h)Per no superar el mínim acadèmic establit en lesBases.

Article 12.
COMPROVACIÓ
SOL·LICITUD.

DE LA VERACITAT DE LES DADES EXPOSADES A LA

L'Àrea d'Educació realitzarà les gestions oportunes per contrastar la veracitat de les
dades exposades per la persona sol·licitant.
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NOTES ACLARIDORES:
La quantitat d'ingressos familiars anuals a este efecte de l'ajuda s'obtindrà per
agregació de les rendes de l'exercici 2012 de cada un dels membres computables de la
unitat familiar que hagueren obtingut ingressos econòmics calculats segons s'indica
en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques. En el cas de computació de renda de
germans amb ingressos, només es comptarà al 50%.

Es consideren ingressos familiars anuals a este efecte d'estes ajudes:
Primer: Es computarà la Base Imposable general més la Base Imposable de l'Estalvi
dels membres de la unitat familiar amb ingressos econòmics durant l'any 2012.
Segon: Per a les persones que, sense tindre obligació de declarar, hagen sol·licitat
devolució dels ingressos a compte, la renda computable es determinarà seguint el
mateix procés del paràgraf anterior.
Tercer: Per a les persones sense obligació de declarar i que no sol·liciten devolució,
la renda computable serà la derivada de les imputacions íntegres dels rendiments
del treball obtinguts durant l'exercici 2012, segons les dades facilitades per l'AEAT.
Quart: La presentació de sol·licitud de beca sol·licitada i acceptada en tots els seus
apartats implicarà que els membres computables de la unitat familiar que hagueren
obtingut ingressos econòmics durant l'any 2012, autoritzen a l'Ajuntament de Quart
de Poblet a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda, a este efecte
de beca, per mitjà de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Quint: La no presentació o irregularitat en la declaració de la Renda de 2012 per part
dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats, segons la legislació
vigent, serà motiu de denegació de la beca.
Sixé: Aquelles persones respecte de les quals després d'haver realitzat la consulta a
l'AEAT consten sense dades econòmiques o que per qualsevol altra incidència
estos no es puguen conéixer, hauran d'aportar una certificació d'ingressos anual de
2012 de cada membre computable de la unitat familiar expedit per l'AEAT. En el
cas que siga negativa, haurà de presentar-se una declaració jurada dels ingressos
íntegres de la unitat familiar d'aquell any. Serà denegada l'ajuda si no s'aporta
aquesta documentació.
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