
ANUNCI

Als efectes de coneixement general es fa públic que, en data 20 de juny de 2016, la regidora delegada
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers, per mitjà de la resolució E-1126/2016, ha aprovat les
bases reguladores dels ajuts per a l'escolarització d'alumnes de l'Escola Municipal de Música Josep M.
Ruera i del Conservatori de Granollers, i la convocatòria dels corresponents per al curs 2016/2017 (Núm.
Exp. 2/2016/352).

El text íntegre de les bases reguladores i la convocatòria es transcriu a continuació:

" Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts per a l'escolarització d'alumnes de l'Escola Municipal de
Música Josep M. Ruera i del Conservatori de Granollers per al curs escolar 2016/2017

Article 1. Marc legal

L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, disposa que els ens locals són competents per a la regulació i prestació dels serveis d'atenció a les
persones, entre d'altres.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, estableix com a principis rectors del sistema
educatiu  la  universalitat  i  l'equitat  com a  garantia  d'igualtat  d'oportunitats  i  la  integració  de  tots  els
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que són principis del sistema educatiu, entre
d'altres,  la  qualitat  de  l'educació  per  tot  l'alumnat,  independentment  de  les  seves  condicions  i
circumstàncies, així com l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats per al ple desenvolupament de
la personalitat a través de l'educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin a
superar  qualsevol  discriminació  i  l'accessibilitat  universal  a  l'educació,  i  que  actuï  com  a  element
compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les
que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat.

La Llei  12/2007, d'11 d'octubre,  de serveis  socials  al  seu article 3.3 defineix que els serveis  socials
adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits
de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, entre d'altres.

La  Llei  12/2007  al  seu  article  4.a)  descriu  com a  objectiu  de  les  polítiques  socials  la  detecció  de
necessitats  socials  i  al  seu  article  4.e)  l'afavoriment  de  la  igualtat  per  eliminar  discriminacions  per
circumstàncies socials arbitràries. I finalment al seu article 4.k) descriu la importància de lluitar contra
l'estigmatització dels col·lectius desfavorits.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis, entre d'altres,
complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema públic de
serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic contempla, entre d'altres, la
possibilitat d'atorgar mitjançant concurrència competitiva aportacions dineràries amb la finalitat d'atendre
determinades situacions de necessitat  en què es troben les persones que no disposen de recursos
econòmics suficients per afrontar-les.



La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya, en les qüestions relatives al procediment administratiu.

L'article 1.U i 4.1b) del Reial Decret 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega
tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures
de caràcter econòmic, estableix que es declaren exemptes de tributació i que són inembargables les
ajudes públiques establertes pels ens locals per atendre col·lectius en risc d'exclusió social, situacions
d'emergència social, necessitats habitacionals de persones sense recursos o necessitats d'alimentació,
escolarització  i  altres  necessitats  bàsiques  de  menors  o  persones amb discapacitat  quan  ells  i  les
persones a càrrec seu no tinguin mitjans econòmics suficients.

Article 2. Objecte

L'objecte  d'aquestes  bases  és  regir  la  convocatòria  per  a  l'atorgament  d'ajuts  per  a  l'escolarització
d'alumnes de l'Escola Municipal de Música Josep M Ruera i del Conservatori de Granollers, empadronats
a Granollers, que es trobin en risc d'exclusió social.

L'ajut  que es concedeixi  estarà destinat  a minorar  les quotes que paguen les famílies en concepte
d'escolarització.

Article 3. Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris les persones empadronades a Granollers i matriculades a l'Escola Municipal de
Música Josep M Ruera o al Conservatori de Granollers, que es trobin en risc d'exclusió social.

Poden sol·licitar els ajuts els alumnes majors d'edat, o bé els pares, les mares, els tutors legals o les
persones  encarregades  temporalment  o  definitivament  de  la  guarda  dels  alumnes  empadronats  a
Granollers matriculats a l'Escola Municipal de Música Josep M Ruera o al Conservatori de Granollers.

Article 4. Requisits

4.1 A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l'article 3, per poder rebre
l'ajut cal:

a. Presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb el document de recull de dades de
l'alumne (Annex I)  i  la  documentació  prevista  en l'article  7  en els  termes i  la  forma establerts  a  la
convocatòria.

b. L'alumne/a ha d'estar empadronat a Granollers.

c. Haver formalitzat la matrícula de l'alumne/a pel curs 2016/17.

d.  Tenir  una renda neta per  membre de la  unitat  familiar,  igual  o  inferior  a  l'indicador  de renda de
suficiència de Catalunya, és a dir 569,12 euros mensuals, excepte en el casos d'acreditació de violència
masclista,  en  què  només  es  tindran  en  compte  els  ingressos  de  la  persona  víctima  de  violència
masclista.



Per membre de la unitat familiar, concretament, es tindran en compte els ingressos dels pares, mares,
tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels alumnes
matriculats i germans/es majors de 16 anys i que constin en el certificat de convivència aportat, d'acord
amb les previsions de l'article 8.

La renda neta mensual  de la unitat  familiar  és el  resultat  de la  divisió  del  total  dels ingressos nets
percebuts per la unitat familiar l'any 2015 entre 14 (acreditats mitjançant declaració de Renta del 2015), o
en  el  seu  cas  quan  els  ingressos  s'acreditin  mitjançant  fulls  de  salari,  certificat  d'atur  o  d'altres
documents, els ingressos nets percebuts durant els últims 6 mesos dividits entre set.

En cas que s'acrediti, a la renda neta mensual de la unitat familiar, s'hi pot restar fins a un màxim de sis-
cents € en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l'habitatge on resideixi
la persona beneficiària.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió entre la renda
neta mensual de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar.

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

4.2 Nogensmenys, en casos excepcionals, l'ajuntament podrà atorgar l'ajut d'escolarització malgrat no es
compleixin  els  requisits  a  que  es  referència  en  l'apartat  anterior,  quan  els  Serveis  Socials  així  ho
considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d'informe motivat.

Article 5. Convocatòria

Per al curs escolar 2016-2017, el termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 11 al 15 de juliol
de 2016, ambdós inclosos.

Article 6. Import dels ajuts i crèdit pressupostari

L'import dels ajuts serà d'un 30% de la quota mensual, des del mes d'octubre de 2015 fins al mes de juny
del 2016, amb excepció del que s'estableix a l'article 9.4 de les bases.

L'import de tots els ajuts concedits en concepte d'escolaritat per al curs 2016-2017 anirà a càrrec de
l'aplicació pressupostària 2016/J4106 32810 48100, amb una dotació màxima 1.500 €.

Article 7. Sol·licitud

7.1 La sol·licitud i el document de recull de dades de l'alumne (Annex I) s'obté a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC), situat al C/ Sant Josep, 7 planta baixa, a l'EMM JM Ruera, situada al C/ Gregori Resina,
1, i a les pàgines web www.granollers.cat i www.emruera.com.

La sol·licitud es presenta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situat al C/ Sant Josep, 7 planta baixa,
en horari d'atenció al públic.

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb el document de recull de dades de
l'alumne (Annex I) i la documentació que acredita les circumstàncies que s'al·leguen.

http://www.emruera.com/


A la  sol·licitud i  amb relació  al  sol·licitant  s'ha d'indicar  el  nom i  cognoms,  el  DNI/NIE o passaport,
l'adreça  de  residència,  el  municipi,  el  telèfon,  i  el  nom i  DNI/NIE  o  passaport  del  titular  del  tribut
corresponent.  Així  mateix,  amb  relació  a  la  persona  beneficiària,  s'ha  d'indicar  el  nom i  cognoms,
DNI/NIE, la data de naixement i al centre on està matriculat.

7.2 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4 de la Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú.

7.3 En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases està disponible a la pàgina web
de l'EMM JM Ruera www.emruera.com i al web de l'Ajuntament de Granollers www.granollers.cat.

Article 8. Documentació

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar el document de recull de dades de l'alumne (Annex I) i la documentació
següent, mitjançant fotocòpia i aportant l'original per a la seva comprovació en el moment de registrar la
sol·licitud.

* En aquests casos, es pot no aportar la documentació i signar una autorització (ANNEX 2) per tal que
l'Ajuntament consulti les dades a d'altres Administracions.

8.1 Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

a) Declaració presentada de l'IRPF de l'any anterior al de l'aprovació de la convocatòria, o

b) Documents acreditatius d'alguna de les situacions següents:

En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos
anteriors a la sol·licitud on constin els ingressos percebuts.

En cas de treballadors autònoms declaració de renda corresponent a l'exercici fiscal 2015. 

En cas de trobar-se a l'atur, certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes d'inscripció i
de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben *.

En cas de ser pensionistes, certificat de pensió acreditatiu de la percepció d'una pensió i la seva quantia
actualitzada *.

Qualsevol altra documentació que acrediti els ingressos obtinguts.

Certificat de vida laboral actualitzat de les persones que no acreditin cap tipus d'ingrés econòmic.

En  casos  de  dones  víctimes  de  violència  masclista,  la  documentació  acreditativa  d'acord  amb  les
previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, si és el cas, a efectes del càlcul de la renda neta
per membre de la unitat familiar.

El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas,
a efectes també del càlcul de la renda neta per membre de la unitat familiar.

http://www.granollers.cat/


8.2 Documentació identificativa:

a. DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.
b. Certificat municipal de convivència amb la persona/es beneficiària/es.
c. Llibre de família o en el seu defecte document que acrediti la filiació.
d. En cas de representació legal o acolliment, documentació acreditativa d'aquest fet.

L'Ajuntament de Granollers es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per
a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la documentació
descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

Article 9. Criteris d'adjudicació

Els ajuts s'atorgaran:

9.1 Segons la puntuació obtinguda de l'aplicació del barem descrit en aquestes bases.

9.2 Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes.

9.3 Fins a esgotar el crèdit pressupostari disponible, sense necessitat de cobrir la totalitat d'un tram de
puntuació, seguint com a criteri  de prioritat el rigorós ordre del registre d'entrada de les sol·licituds i
cobrint totes les mensualitats del curs 2016/17 (d'octubre a juny), tenint en compte que l'import de l'ajut
serà d'un 30% de cadascuna de les quotes mensuals.

9.4.  En el  cas que una vegada aplicats els criteris anteriors resti  un romanent per esgotar el  crèdit
pressupostari  disponible,  s'atorgarà  aquesta  quantitat  a  la  primera  sol·licitud  que,  seguint  l'ordre
establert, hagi quedat sense percebre cap ajut i cobrint les mensualitats o part de les mensualitats que el
romanent permeti.

Article 10. Tramitació

10.1  Un  cop  presentades  les  sol·licituds  juntament  amb  la  documentació  annexa,  l'Ajuntament  les
revisarà.

10.2 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran baremades.

10.3 L'Ajuntament ha de valorar, de conformitat als barems establerts a l'article 14, les sol·licituds amb la
documentació aportada que compleixin els requisits fixats ens aquestes bases.

La documentació indicada a l'article 8 es considera imprescindible per poder valorar la sol·licitud. En el
cas de no presentar-se aquesta documentació, l'Ajuntament requerirà a la persona interessada perquè
en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

10.4 En cas que s'atorgui l'ajut, encara que la sol·licitud es resolgui un cop iniciat el curs, aquest es farà
efectiu des del mes d'octubre de 2016.

10.5 S'aprovarà per resolució de regidor/a delegat/da l'atorgament i modificacions dels ajuts, d'acord amb
la  puntuació  obtinguda en  aplicar  les  regles  de  baremació  de  l'article  14  i  els  criteris  d'adjudicació
previstos a l'article 9.



10.6 El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució
expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

10.7 L'Ajuntament de Granollers publicarà en el tauler d'edictes electrònic municipal la llista dels ajuts
d'escolarització atorgats i denegats, sense perjudici de fer la difusió corresponent al web i en el taulell
d'anuncis  del  Servei  d'Educació,  situat  al  C.  Santa  Elisabet,  16.  Aquesta  publicació  es  realitzarà
preservant la identitat  dels beneficiaris i  en substitució de la notificació individual,  comptant  amb els
mateixos efectes que aquesta.

Article 11. Modificacions i baixes

La baixa d'escolarització del curs 2016/2017 comportarà la pèrdua de l'ajut.

El  servei  gestor  dels  ajuts  aprovarà  les  baixes  i/o  modificacions  mitjançant  resolució  de  Regidor/a
delegat/da de Serveis Socials.

Article 12. Revocacions i renúncies

12.1 L'Ajuntament de Granollers es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades aportades
per a l'obtenció de l'ajut, podent-se procedir a la seva revocació total o parcial en el cas que es detecti
que es va concórrer amb ocultació o falsedat de les dades.

12.2 Pel desestiment i renúncia dels ajuts són d'aplicació els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Article 13. Pagament

L'import dels ajuts concedits es destinen a minorar les quotes mensuals que paguen les famílies en
concepte d'escolarització.

El  Servei  d'Educació compensarà a la liquidació  que s'aprova  mensualment  corresponent  a  l'Escola
Municipal de Música Josep Maria Ruera i del Conservatori de Granollers l'import de l'ajut concedit de la
quota del rebut mensual d'escolarització, que s'abona mitjançant tramesa bancària amb càrrec al compte
bancari que la persona beneficiària designi per al cobrament de la corresponent taxa.

En el cas de donar-se de baixa d'escolaritat es perd el dret a rebre l'ajut.

Article 14. Barem

Els barems de puntuació són els següents: Capacitat econòmica de la unitat familiar

La puntuació es distribuirà de la següent manera:

Igual o inferior a 227,64 € mensuals/persona: 12 punts
Més de 227,64 € i igual o inferior a 341,47 € mensuals/persona: 9 punts
Més de 341,47 € i igual o inferior a 455,30 € mensuals/persona: 6 punts
Més de 455,30 € i igual o inferior a 569,12 € mensuals/persona: 3 punts



Article 15. Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents
convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en el formulari s'incorporaran, per ser
tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Granollers, amb la finalitat d'atendre la
seva sol·licitud.

En  qualsevol  moment  es pot  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició  davant  la
Secretaria de l'Escola Municipal de Música (C/Gregori Resina, 1).

Article 16. Consultes o dubtes

Les consultes o dubtes connexos o relacionats amb aquestes bases i  la  corresponent  convocatòria
s'efectuaran directament  a  l'Escola  Municipal  de Música Josep M.  Ruera o al  Servei  d'Educació  de
l'Ajuntament de Granollers per via telefònica al 93 842 68 48 o presencialment al C. Santa Elisabet, 16 de
Granollers de 9 a 14 h.

Article 17. Justificació

No es requerirà la justificació del pagament d'aquests ajuts ja que els imports quedaran compensats amb
els rebuts mensuals d'escolarització del curs 2016/2017.

Disposició addicional única

L'Ajuntament de Granollers es reserva el dret d'interpretar i resoldre els dubtes i/o discrepàncies que
sorgeixin en la interpretació d'aquestes bases. "

Granollers, 22 de juny de 2016
La secretària general, Catalina Victory Molné  


