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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ALS ESTUDIS MUSICALS PER A RESIDENTS EN EL
MUNICIPI DE MASSANASSA QUE CURSEN ESTUDIS MUSICALS EN UN CONSERVATORI
OFICIAL O EN EL CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS DE MASSANASSA DURANT EL CURS 20162017
1.- Objecte de la convocatòria i crèdit pressupostari
1. L'objecte de les bases presents és regular el procediment en règim de concessió
directa, per raons d'interès social, d'acord amb l'article 22, punt 2 apartat c) de la Llei
General de Subvencions, d'ajudes als ESTUDIS MUSICALS per a residents en el municipi de
Massanassa que cursen estudis musicals en un conservatori oficial o en el Centre
d'Estudis Musicals de Massanassa durant el curs 2016-2017, amb la finalitat de reduir
l'impacte d'aquest tipus de despesa en les economies familiars i de garantir la igualtat
d'accés a l'ensenyament dels estudiants residents a Massanassa.
2. La quantia total de les ajudes que es concediran és d'un màxim de 3.400 euros. La
partida pressupostària que empara aquesta despesa és la 33400/480 “BEQUES
EDUCANDOS MÚSICA” del pressupost de l'Ajuntament de Massanassa corresponent a
l'exercici 2016.
3. De conformitat amb l'article 56.2 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es fa constar
expressament, que la concessió d'aquestes ajudes es condiciona a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
2.- Benficiaris de les sol·licituds
1. Podran acollir-se a aquestes ajudes els estudiants, residents en el municipi de
Massanassa, que complisquen els requisits següents:
a. Estar empadronats en el municipi de Massanassa, almenys, amb un any d'antelació a la
data de la convocatòria.
b. cursar estudis musicals en un conservatori oficial o en el Centre d'Estudis Musicals de
Massanassa durant el curs 2016-2017
c. Tindre aprovat el curs inmediatament anterior, excepte en el cas de cursar 1r. Curs.
d.- No excedir d'una renda personal de 5000.- euros anuals per membre familiar.
3.- Dotació individual de les ajudes
1. La quantia individual de l'ajuda per estudiant dependrà de les sol·licituds presentades.
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2. L'import individual de l'ajuda s'obtindrà tot i procedint-se al prorrateig, entre els
beneficiaris de la subvenció, de l'import global màxim previst en la partida 33400/480
“BEQUES EDUCANDOS MÚSICA” destinat a les ajudes
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4.- Compatibilitat de les ajudes
Les ajudes seran incompatibles amb les concedides per altres administracions públiques,
o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, per a
la mateixa finalitat, d'acord amb l'article 19.2 de la Llei General de Subvencions.
5.- Publicitat de la convocatòria
Les bases es publicaran en el tauló d'edictes i en la pàgina web de l'Ajuntament de
Massanassa.
De conformitat amb l'article 18.2 de la Llei General de Subvencions, l'Ajuntament de
Massanassa remetrà a la Base de dades Nacional de Subvencions informació sobre la
convocatòria i la resolució de concessió recaiguda sobre la base de la present ordre, en
els termes establits en l'article 20 de la Llei General de Subvencions.
L'extracte de cada convocatòria anual es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
València, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Les subvencions que es concedisquen s'informaran a la Base de dades Nacional de
Subvencions i es publicaran, com a mínim, en la pàgina web municipal, amb indicació del
seu import, objectiu o finalitat i entitats.
6.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds
1. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de la
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
2. Les sol·licituds es presentaran, de dilluns a divendres en horari de 08:30h a 14:30 hores
en el Registre General de l'Ajuntament, situat en la Plaça de les Escoles Velles, nº 1.
7.- Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds hauran de formular-se amb l'imprès oficial de sol·licitud per a aquestes
beques.
2. La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o NIF de la persona sol·licitant.
b) Certificat de matrícula expedit pel centre educatiu, amb indicació del curs.
c) Expedient acadèmic, i / o certificació de matrícula actual.
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d) Fotocòpia de les declaracions de la Renda de les persones que conviuen al domicili
familiar, corresponent a l'any anterior, en cas de no haver-la realitzat, certificació
negativa emessa per l'Administració d'Hisenda de Catarroja.
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e) Manteniment de Tercers
3. L'acreditació del requisit d'estar empadronat a Massanassa serà objecte de verificació
municipal, sense necessitat que les persones sol·licitants hagen d'aportar cap
documentació.
4. La presentació de sol·licitud per a optar a les ajudes suposa l'acceptació formal de les
condicions de la convocatòria.
8.- Procediment de resolució de sol·licituds
1. L'òrgan competent per a la resolució del procediment serà l'Alcaldia, previo dictamen
favorable de la Comissió Informativa de Servicis al Ciutadà.
2. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es confeccionarà el llistat de
beneficiaris, en el qual es consignarà expressament diligencia per a fer constar que les
sol·licituds relacionades, d'acord amb la documentació aportada, reuneixen els requisits
exigits en la convocatòria per a accedir a les ajudes.
3.- Tribunal Tècnic avaluador.
Es nomenarà un Tribunal Tècnic que avalua les sol.licituds i presente una proposta
valorada. L’esmentat Tribunal estarà format per:


El Tècnic de Cultura, que actuarà com a President



Un/a funcionari/a de Servicis Administratius, que actuarà com a Secretari/a.



Dos representants del Centre Instructiu i Musical de Massanassa, nomenats per la
Junta Directiva.

4. Per avaluar les sol.licituds es tindrà en compte la següent baremació:
Renda personal:
S’establiran tres trams de la renda en base a la seua relació amb el salari mínim
interprofessional:
1r. tram: Des de 0 % al 33 % ……………….. 30 punts
2n. tram; des de 34% al 70 % ……………… 20 punts
3r. tram: des de 71 % al 100 % …………….. 10 punts
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Expedient acadèmic:
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Nota mitjana d’aprovat: …………………… 5 punts
Nota mitjana de notable: …………………. 7 punts
Nota mitjana d’excel·lent: ………………. 10 punts
5. D'acord amb la documentació referida en l'apartat anterior el Tribunal Tècnic
Avaluador formularà una proposta de concessió de les ajudes que haurà de ser
dictaminada per la Comissió Informativa de Servicis al Ciutadà prèvia a l’aprovació de les
ajudes per l'òrgan competent.
6. La convocatòria es resoldrà en el termini màxim d'un mes, explicat a partir de l'endemà
al de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i la resolució expressarà el nom
i cognoms dels beneficiaris i l'import de l'ajuda. Així mateix, detallarà, les sol·licituds
d'ajuda denegades amb la causa que haja motivat la desestimació.
7. La resolució es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de
l'Ajuntament de Massanassa.
8. La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb el qual disposa la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Contra aquesta podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Ajuntament de Massanassa en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà al de la publicació de la
resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
9. Vençut el termini de resolució sense que haguera sigut dictada expressament, els
interessats podran entendre desestimada la la seua sol·licitud per silenci administratiu, de
conformitat amb l'article 24 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
9.- Obligacions dels beneficiaris
1. Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix.
2. Comunicar per escrit en l'Ajuntament de Massanassa l'obtenció d'ajudes per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol entitat pública o privada.
3. Comunicar per escrit en l'Ajuntament l'abandó del curs acadèmic, en el termini de 10
dies explicats a partir del següent al del fet causant.
4. Cooperar amb l'Ajuntament en totes les activitats d'inspecció i verificació que duga a
terme per a assegurar la destinació final de l'ajuda.
5. Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos en estes bases.
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10.- Justificació
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De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 7 de l'article 30 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, la concessió de les ajudes a estudis musicals no
requerirà cap altra justificació que l'acreditació prèvia a la concessió que els sol·licitants
reuneixen els requisits establits en aquesta ordre de convocatòria.
Els beneficiaris hauran de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons
rebuts, que podran ser objecte de les actuacions de comprovació i control, segons
l'establit en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
11.- Procediment de pagament de les ajudes
El procediment de pagament de les ajudes previst en la convocatòria present es realitzarà
mitjançant una transferència per l'import de l'ajuda, al compte corrent que la persona
interessada faça constar en l'imprès de sol·licitud.
12.- Procediment de reintegrament de les ajudes
1. Es procedirà al reintegrament de la quantitat percebuda i a l'exigència de l'interès de
demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins a la data en què
s'acorda la procedència del reintegrament, d'acord amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de Subvencions, en els casos següents:
Quan es demostre que s'ha obtingut l'ajuda falsejant o ocultant les condicions exigides en
la convocatòria per a poder ser beneficiari.
Quan el beneficiari deixe de realitzar l'activitat que va motivar la concessió o de reunir els
requisits que la van justificar.
Quan el beneficiari haja rebut altres subvencions incompatibles amb l'atorgada, sense
haver renunciat a aquesta.
2. El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats aplicables
als perceptors de les ajudes serà l'establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
La normativa reguladora de la present convocatòria es regirà per les bases recollides en
aquest document i en tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions; així com per la resta de legislació concordant.
Diligència de Secretaria
La pose jo, el Secretari, per a fer constar que les presents bases han sigut aprovades per la Junta
de Govern Local en sessió de 17 de gener de 2017
A Massanassa, a 17 de gener de 2017. El Secretari: Miguel A. García García
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