AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

Programa de suport per a l’ensenyament a l’Escola Municipal de Música de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant per a l’alumnat que es trobi en situació socioeconòmica desfavorida, curs
2019-2020
1. Objectiu del programa
L’objectiu del programa és donar suport als pares i mares de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que
es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, perquè els seus fills rebin ensenyament musical
de la forma més favorable econòmicament a l’Escola Municipal de Música durant el curs
2019-2020.
2. Bases del programa

a. Els destinataris del programa de suport són els nens i nenes de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant que estiguin empadronats al municipi abans de l’1 de gener de 2019, i que hagin nascut a
partir de l’any 2001.
b. Les famílies que es vulguin acollir a aquest programa hauran d’acreditar no haver tingut, en el
darrer exercici fiscal liquidat, una renda familiar superior als llindars màxims que estableix
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent, en funció del nombre de membres
que integren la unitat familiar:
Famílies de dos membres: <15.935 € (2*IRSC 2018)
Famílies de tres membres: <23.903 € (3*IRSC 2018)
Famílies de quatre membres i més: <31.871 € (4*IRSC 2018)
La renda de les famílies, als efectes d’aquestes beques, s’obtindrà per agregació de les rendes
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la unitat
familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones
físiques. En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a
la capacitat econòmica, el Patronat de l’Escola Municipal de Música podrà fer una valoració
estimativa dels ingressos d’acord amb la informació següent de la unitat familiar: en cas de
treballador fix/ temporal, el full de salari de l’any 2017 (nòmines), en el cas de treballadors
autònoms, les declaracions trimestrals del 2017, i en el cas de persones en situació d’atur, el
certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), en què consti si es percep la
prestació d’atur i la seva quantia.
En el cas de separació o divorci, caldrà també aportar el conveni regulador de separació presentat
al jutjat, l’acta final de mediació del Departament de Justícia o la sentència de divorci.
c. El Patronat de l’Escola Municipal de Música podrà fer un barem i ordenar les sol·licituds de les
famílies que participin en la convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, en funció
dels criteris següents per aquest ordre:
Criteris bàsics:
1) La capacitat econòmica (50 punts)
2) Alumne ja becat el curs anterior (30 punts)

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

3) El risc d’exclusió social (es tindrà en compte la valoració dels Serveis Socials Municipals) (20
punts)
Criteris complementaris:
3) Que es tracti d’infants en acolliment. (10 punts)
4) Que el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans tinguin una discapacitat reconeguda. (10
punts)
5) Que es tracti d’una família nombrosa (cal aportar acreditació). (10 punts)
6) Que es tracti d’una família monoparental (cal aportar acreditació). (10 punts)

d. Durant el curs 2019-2020 s’estarà exempt del pagament la matrícula i es reduirà en un 50% la
quota d’assistència, per a un màxim de sis alumnes.
e. La direcció de l’Escola Municipal de Música determinarà l’instrument i el nivell d’estudi per als
alumnes que rebin l’ajut. Si escau, l’Escola proveirà l’instrument en préstec.
d. Els beneficiaris es comprometen a assistir regularment al centre i a participar amb les activitats
programades durant el curs 2019-2020.
e. La manca d’assistència i/o de dedicació a l’estudi poden ser causa de la pèrdua de la reducció.
En aquest cas, el Patronat de l’Escola Municipal de Música en determinarà la continuïtat.
3. Sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds és fins el 8 de novembre de 2019.
Cal lliurar a les oficines municipals d’atenció al públic la documentació següent:
1) Full de sol·licitud en què es demani l’ajut, fent constar el nom de l’infant.
2) Còpia de la declaració de la renda del darrer exercici.
3) Còpia del llibre de família o, en el seu defecte, la partida de naixement de l’alumne.
4) Si és el cas, còpia de la documentació en què es reconegui la discapacitat de l’infant, pare,
mare, tutor, tutora o germans.
5) Si és el cas, còpia de la documentació en que es reconegui la situació d’atur del pare, mare,
tutor i/o tutora.
6) Tota aquella documentació necessària per determinar el que s’estableix als punts 2.b i 2.c.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, setembre de 2019

