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Divendres, 18 de juliol de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Ripollet. Patronat Municipal de Cultura

EDICTE

Es fa públic que per acord del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet, en sessió del dia 17 
de juny de 2014, s’han aprovat les següents:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A LA FORMACIÓ MUSICAL A RIPOLLET

Primera.- Objecte.

Les ajudes i subvencions que es concedeixen sota aquesta convocatòria, aniran destinades a cobrir una quantitat de les 
quotes mensuals i de la matricula del curs, dels estudis musicals de grau elemental dels fills i filles de les famílies que  
visquin i estiguin empadronades a Ripollet i compleixin els requisits establerts en les presents bases.

Per  estudis  musicals  de  grau  elemental s’entén  aquell  itinerari  que  prepari  als  alumnes  per  l’accés  a  graus 
professionalitzadors.

Segona.- Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris d'aquesta modalitat d’ajudes els nens i nenes empadronats a Ripollet, que tinguin entre 3 i 16 
anys (o els compleixin l’any en curs) i estiguin cursant estudis musicals de grau elemental.

Per a la gestió de les beques els possibles beneficiaris actuaran representats pels seus representants legals (pares,  
mares, tutors..).

Poden obtenir la condició de beneficiaris de les beques les persones que compleixin les condicions i requisits establerts 
a l’article 13 de la Ley 38/2003,  de 17 de novembre,  General  de Subvencions, així  mateix tindran les obligacions 
previstes a l'art. 14 de la referida llei.

Tercera.- Modalitats.

S'estableixen les següents modalitats de beques:

A. Beques per matricula (genèrica):

a. Sensibilització musical (38 EUR).
b. Grau Elemental 1 (prellenguatge, primer i segon) (45 EUR).
c. Grau elemental 2 (tercer i quart) (53 EUR).
d. Grau elemental 3 (cinquè i sisè) (60 EUR).

B. Beques per quotes mensuals (màxim 10 quotes):

a. Sensibilització musical (11 EUR/mes).
b. Grau Elemental 1 (prellenguatge,primer i segon), (15 EUR/mes).
c. Grau elemental 2 (tercer i quart), (19 EUR/mes).
d. Grau elemental 3 (cinquè i sisè), (22 EUR/mes).
e. Optatives (8 EUR/mes).

C. Beques per quotes mensuals a partir del segon membre de l’unitat familiar (màxim 10 quotes):

a. Sensibilització musical (22 EUR/mes).
b. Grau Elemental 1 (prellenguatge, primer i segon), (30 EUR/mes).
c. Grau elemental 2 (tercer i quart), (38 EUR/mes).
d. Grau elemental 3 (cinquè i sisè), (44 EUR/mes).
e. Optatives (16 EUR/mes). C
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Quarta.- Sol·licituds, procediment, terminis i resolució.

1.- El representant legal del beneficiari haurà d’omplir el model de sol·licitud corresponent (emplenant totes les dades) i 
presentar-la al registre del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet (Rambla Sant Jordi, 2 de Ripollet).

2.- La presentació de la sol·licitud comportarà l’acceptació de les condicions recollides en aquestes bases, així com 
d’aquelles altres que de forma expressa figurin en el model de petició.

3.- La documentació a presentar per tal de sol·licitar la beca per formació musical a Ripollet serà la següent:

- Sol·licitud complerta que es podrà recollir a la recepció del Centre Cultural o bé descarregar-se de la web municipal 
(cultura): http://pmc.ripollet.cat/.

- Original i fotocòpia del DNI del representant legal.

- Certificat de convivència que acrediti la residència a Ripollet.

- Original i fotocòpia del rebut de matriculació dels estudis a cursar.

4.- El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 8 al 30 de setembre de 2014.

5.- Rebudes les sol·licituds de beca al registre del PMC, es comprovarà si aquestes estan correctament complimentades 
i si els beneficiaris reuneixen tots els requisits exigibles. Si s’observa alguna deficiència o falta de documentació, es 
requerirà als interessats per tal que en el termini de deu dies, esmenin la deficiència o acompanyin els documents 
preceptius, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits de la seva petició, procedint a l'arxiu de la sol·licitud 
prèvia resolució que es dictarà en els termes de l'art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les  
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Ley 4/1999, de 13 de gener.

6.- Una vegada revisades les peticions es realitzarà la corresponent proposta que es presentarà a l’òrgan competent per 
a la seva resolució, en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de finalització del període de sol·licituds. 
Contra aquesta resolució, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Ajuntament 
de Ripollet en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, o qualsevol altre recurs 
que estimeu adient.

7.- En el cas de que les peticions de demanda de beques superi la disponibilitat de crèdit prevista segons la base 
vuitena d’aquestes bases, les quantitats establertes inicialment com a beques, seran modificades a criteri del PMC per 
tal de poder donar resposta a totes les demandes.

8.- Si finalitzada la resolució de concessions de beques del període inicial, existeix disponibilitat pressupostària, s’obrirà 
un nou termini per a la presentació de noves sol·licituds de beques, des del dia 19 al 30 de gener de 2015, per aquells 
alumnes que s’hagin matriculat amb posterioritat al mes de setembre o no l’hagin pogut presentar en el seu moment.

D’aquest  nou possible  termini  de presentació  de sol·licituds es donarà publicitat  a través dels  taulers d’edictes de 
l’Ajuntament de Ripollet i del Patronat Municipal de Cultura i a la web municipal (cultura), http://pmc.ripollet.cat/.

Les condicions seran inicialment les mateixes, no obstant això, en funció del romanent econòmic i peticions de beques, 
el PMC establirà els criteris que consideri adients per tal de poder resposta a totes les demandes.

9.- Els alumnes matriculats més enllà del 30 de gener del 2015, no tindran opció a aquestes beques.

Cinquena.- Justificació i pagament.

La beca s’adjudicarà per a tot el curs escolar i estarà condicionada per la corresponent  justificació amb els rebuts de 
pagaments corresponents a les mensualitats i que s’hauran de lliurar una única vegada del 8 al 19 de juny de 2015.

En cas que l’escola on es realitzin els estudis facturi a mes vençut i no sigui possible lliurar el rebut del mes de juny per 
la justificació, es considerarà vàlida la presentació d’un justificant emès per l’escola on s’acrediti que l’alumne/a segueix 
matriculat/da.

La justificació es presentarà mitjançant instància al registre del PMC dins dels terminis establerts. C
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El pagament s’aprovarà per resolució de presidència i  es realitzarà mitjançant transferència bancària al  número de 
compte que el sol·licitant hagi facilitat en la seva sol·licitud.

Sisena.- Publicitat.

Les presents bases es faran públiques en la forma que estableix la normativa d’aplicació,  així  com en els taulers 
d’edictes de l’Ajuntament de Ripollet i del Patronat i a la web municipal municipal (cultura), http://pmc.ripollet.cat/.

Les ajudes concedides a l'empara de les presents bases, es faran públiques en el tauler d'edictes del Patronat i de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Setena.- Finançament.

L’import global màxim que el Patronat Municipal de Cultura destina a aquests ajuts per al curs 2014-15 és de 25.000.-
EUR, dels  quals  12.200.-EUR, estan contemplats  en l’aplicació  pressupostària  33648001 del  vigent  pressupost  de 
l’exercici 2014 i per a la resta haurà de consignar-se una reserva econòmica en el pressupost de l’exercici 2015 per un 
import de 12.800.-EUR.

Vuitena.- Règim Jurídic.

El  marc legal  que regularà la concessió de les ajudes previstes en aquestes bases és la  Ley 38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Aquestes ajudes tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen 
cap dret a l’obtenció d’altres ajudes o subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La gestió de les ajudes s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,  transparència,  concurrència,  objectivitat, 
igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Tot lo qual es fa públic en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Ripollet, Tauler d’anuncis del Patronat i al  Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de reclamacions durant el termini de 15 dies a partir de la publicació en 
el BOP. Finalitzat aquest termini sense reclamacions, les bases esdevindran definitives sense necessitat de nou acord i 
publicació.

Ripollet, 3 de juliol de 2014
La presidenta delegada del PMC, Rosa Mª Martín Arjona

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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