AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

SALVADOR FEMENIA PEIRO ( 1 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 09/08/2022
HASH: f521a3b70d4cbd7d63640e8b7ae3581c

María Canet Amat, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de l’Alqueria
de la Comtessa, província de València, CERTIFIQUE:
Que en la Sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de l’Alqueria de la Comtessa celebrada el dia 8 d’agost de 2022 es va
adoptar entre altres, el següent acord que transcrit diu

“PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL
“APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES
MUNICIPALS PER ALS ESTUDIANTS QUE HAN CURSAT ESTUDIS EN
L’ESCOLA DE MUSICA DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA DURANT EL
CURS 2021/2022”
Vist que en data 22 de juliol de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre la

Vist que en la clàusula vuitena del referit conveni s’establia que “L'Ajuntament
destinarà la quantitat màxima de 3.600€ anuals per AJUDES A L´ALUMNAT
matriculat a l’escola de música de L’Alqueria de la Comtessa. Les bases per a la
concessió de les ajudes seran establertes per part de l’Ajuntament durant el primer
semestre de l’any. Les ajudes seran atorgades de forma nominal a cadascun dels o les
alumnes.”
Considerant l’interès que suposa per al Municipi la aprovació de la convocatòria i les
bases per a les ajudes municipals als estudiants que han cursat estudis en l’escola de
musica de l’Alqueria de la Comtessa durant el curs 2021/2022 per promoure i estimular
el desenvolupament de l'activitat musical mitjançant la matriculació i estudi en l’escola
de Música de L’Alqueria de la Comtessa.
Considerant el que s’ha exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent ACORD:
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Unió Musical Santa Cecília i l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
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PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases que regulen les ajudes municipals per
als estudiants que han cursat estudis en l’escola de musica de l’Alqueria de la Comtessa
durant el curs 2021/2022:

PRIMER.- DEFINICIÓ I OBJECTE DE LES AJUDES.
Aquestes normes seran aplicable a les peticions d'ajudes econòmiques formulades per
els/les estudiants que cursen estudis presencials en l’escola de Música de L’Alqueria de
la Comtessa durant el curs escolar 2021-2022.
Les presents bases estableixen el règim de concessió de les referides ajudes, tot això,
d'acord amb les consignacions pressupostaries del Pressupost de Despeses de
l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa per a cada exercici fiscal.

SEGON.- RÈGIM DE LA CONCESSIÓ I MARC NORMATIU.
Estes ajudes es concedixen de forma directa, en aplicació del què és preveu en l'article
22.2.c) en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per concórrer raons d'interés econòmic, social i
humanitari, fins a l’esgotament de la partida pressupostària.
TERCER.- REQUISITS PER SOL·LICITAR LES AJUDES
Per poder sol·licitar aquestes ajudes cal complir els següents requisits:
Tindran dret a percebre les ajudes:
1. Pare o mare o tutor legal del/l'alumne/a estudiant o alumne/a major d'edat de
l’escola de Música de L’Alqueria de la Comtessa i que hagués completat el curs
complet; requisit aquest a comprovar per la secretaria de l’escola.
2. Trobarse al corrent de pagament de qualsevol obligació contraguda amb
l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa; haurà de trobar-se al corrent de
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L'objecte de les ajudes previstes en aquestes Bases és promoure i estimular el
desenvolupament de l'activitat musical mitjançant la matriculació i estudi en l’escola de
Música de L’Alqueria de la Comtessa.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

pagament tant el/la alumne/a beneficiari/a com el pare, mare i/o tutors/as del mateix
a la finalització del període de presentació de sol·licituds.
3. No estar incurs en cap de les circumstàncies assenyalades en l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
En particular no es podrà tenir quotes mensuals pendents de pagament pel servei de
l’escola de música.
4. No ser beneficiari/a d’altres ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat i curs
acadèmic que puguin rebre's d'altres entitats i/o persones públiques o privades com
puguin ser les beques que convoca el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a
estudis post obligatoris no universitaris per a ensenyaments artístics professionals ni
les que convoqui l'administració pública.
La falta de qualsevol d'aquests requisits suposarà el decaïment automàtic en el dret a
percebre l'ajuda.

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es podran presentar de
manera presencial en l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa o de manera telemàtica
a través la Seu Electrònica de l'Ajuntament, sense perjudici dels altres mitjans de
presentació establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Els interessats hauran de presentar la següent documentació:
1. Sol·licitud degudament formulada.
2. Document acreditatiu de la identitat de l'interessat/a: pare o mare o tutor, o el/la
alumne/a si és major d'edat.
3. Acreditació de la representació, si escau, i document que acrediti la identitat de la
persona que l'exerceixi.
4. Fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada i segellada per la
corresponent entitat relativa a un compte bancari el titular del qual sigui el/la
sol·licitant (pare, mare, alumne/a, tutor/a).
El termini de presentació d’aquesta documentació serà d’un mes a partir del día de la
publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
QUINT.- QUANTIA DE LES AJUDES
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QUART.- REQUISITS FORMALS. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE
PRESENTACIÓ
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La dotació pressupostaria màxima destinada a esta convocatòria serà de 3.600,00 €, amb
càrrec a la aplicació pressupostaria 334/48002 dels pressupostos municipals de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa per a l’any 2022.
-

Classes de solfeig més classes d'instrument: 95 euros per alumne TOTAL AJUDA
1.520 euros
Fasolet o solfeig: 70 euros per alumne TOTAL AJUDA 1.400 euros
Classes d’instrument: 40 euros per alumne TOTAL AJUDA 680 euros

SISÉ.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució,
legitima als interessats per a entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci
administratiu.
En la resolució de concessió de la subvenció s'haurà d'indicar:
- Nom i DNI del beneficiari de la subvenció.
- Import de les despeses subvencionables.

La resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se contra aquesta recurs de
reposició davant la Junta de Govern Local en el termini d'un mes a comptar des de la
notificació de la resolució.
SEGON.- Publicar la convocatòria i les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la
Província de València per al seu coneixement i publicitat, així com en la seu electrònica
de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.”
Examinada la documentació que l’acompanya, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases que regulen les ajudes municipals per
als estudiants que han cursat estudis en l’escola de musica de l’Alqueria de la Comtessa
durant el curs 2021/2022:
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- Import de la subvenció.
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PRIMER.- DEFINICIÓ I OBJECTE DE LES AJUDES.
Aquestes normes seran aplicable a les peticions d'ajudes econòmiques formulades per
els/les estudiants que cursen estudis presencials en l’escola de Música de L’Alqueria de
la Comtessa durant el curs escolar 2021-2022.
Les presents bases estableixen el règim de concessió de les referides ajudes, tot això,
d'acord amb les consignacions pressupostaries del Pressupost de Despeses de
l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa per a cada exercici fiscal.
L'objecte de les ajudes previstes en aquestes Bases és promoure i estimular el
desenvolupament de l'activitat musical mitjançant la matriculació i estudi en l’escola de
Música de L’Alqueria de la Comtessa.
SEGON.- RÈGIM DE LA CONCESSIÓ I MARC NORMATIU.

TERCER.- REQUISITS PER SOL·LICITAR LES AJUDES
Per poder sol·licitar aquestes ajudes cal complir els següents requisits:
Tindran dret a percebre les ajudes:
5. Pare o mare o tutor legal del/l'alumne/a estudiant o alumne/a major d'edat de
l’escola de Música de L’Alqueria de la Comtessa i que hagués completat el curs
complet; requisit aquest a comprovar per la secretaria de l’escola.
6. Trobarse al corrent de pagament de qualsevol obligació contraguda amb
l'Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa; haurà de trobar-se al corrent de
pagament tant el/la alumne/a beneficiari/a com el pare, mare i/o tutors/as del mateix
a la finalització del període de presentació de sol·licituds.
7. No estar incurs en cap de les circumstàncies assenyalades en l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Estes ajudes es concedixen de forma directa, en aplicació del què és preveu en l'article
22.2.c) en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per concórrer raons d'interés econòmic, social i
humanitari, fins a l’esgotament de la partida pressupostària.
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En particular no es podrà tenir quotes mensuals pendents de pagament pel servei de
l’escola de música.
8. No ser beneficiari/a d’altres ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat i curs
acadèmic que puguin rebre's d'altres entitats i/o persones públiques o privades com
puguin ser les beques que convoca el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a
estudis post obligatoris no universitaris per a ensenyaments artístics professionals ni
les que convoqui l'administració pública.
La falta de qualsevol d'aquests requisits suposarà el decaïment automàtic en el dret a
percebre l'ajuda.
QUART.- REQUISITS FORMALS. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE
PRESENTACIÓ
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es podran presentar de
manera presencial en l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa o de manera telemàtica
a través la Seu Electrònica de l'Ajuntament, sense perjudici dels altres mitjans de
presentació establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

5. Sol·licitud degudament formulada.
6. Document acreditatiu de la identitat de l'interessat/a: pare o mare o tutor, o el/la
alumne/a si és major d'edat.
7. Acreditació de la representació, si escau, i document que acrediti la identitat de la
persona que l'exerceixi.
8. Fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada i segellada per la
corresponent entitat relativa a un compte bancari el titular del qual sigui el/la
sol·licitant (pare, mare, alumne/a, tutor/a).
El termini de presentació d’aquesta documentació serà d’un mes a partir del día de la
publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
QUINT.- QUANTIA DE LES AJUDES
La dotació pressupostaria màxima destinada a esta convocatòria serà de 3.600,00 €, amb
càrrec a la aplicació pressupostaria 334/48002 dels pressupostos municipals de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa per a l’any 2022.
-

Classes de solfeig més classes d'instrument: 95 euros per alumne TOTAL AJUDA
1.520 euros
Fasolet o solfeig: 70 euros per alumne TOTAL AJUDA 1.400 euros
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Els interessats hauran de presentar la següent documentació:

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

-

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Classes d’instrument: 40 euros per alumne TOTAL AJUDA 680 euros

SISÉ.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució,
legitima als interessats per a entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci
administratiu.
En la resolució de concessió de la subvenció s'haurà d'indicar:
- Nom i DNI del beneficiari de la subvenció.
- Import de les despeses subvencionables.
- Import de la subvenció.

SEGON.- Publicar la convocatòria i les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la
Província de València per al seu coneixement i publicitat, així com en la seu electrònica
de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
I als efectes legals oportuns, i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de
l'acta corresponent, s'emet la present certificació, amb el vistiplau de l’alcaldepresident de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.

Vist i plau L’Alcalde

La Secretaria-Interventora

Salvador Femenia Peiró

María Canet Amat

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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La resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se contra aquesta recurs de
reposició davant la Junta de Govern Local en el termini d'un mes a comptar des de la
notificació de la resolució.

