INFORMACIÓ SOBRE LES BEQUES GENERALS PER A LA PROMOCIÓ DE
L’ACTIVITAT MUSICAL. Curs 2020-21
1. QUINES BEQUES S’OFEREIXEN I DE QUIN IMPORT SÓN?


Beca general: cobreix el 15% de l’import en concepte de quotes fet efectiu el curs 2020-21

En el cas de custòdies compartides, el/la sol·licitant optarà al 50% de l’ajut.
2. QUI POT OBTENIR BECA?
Tot l’alumnat matriculat a qualsevol centre públic d’educació infantil, primària, secundària o de formació de
persones adultes de Sant Joan de Vilatorrada que el curs 2020-21 també hagi estat matriculat a l’Escola
Municipal de Música.

3. QUINS REQUISITS S’HAN DE COMPLIR?
En tots els casos:


L’alumnat pel qual es sol·licita l’ajut ha d’estar matriculat de forma simultània a un centre públic
d’educació infantil, primària, secundària o de formació de persones adultes del municipi i a
l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada el curs 2020-21.



Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’ENTREGAR PER SOL·LICITAR BECA?


Imprès de sol·licitud (model normalitzat EMM/1).

Només en cas que a l’imprès de sol·licitud no s’autoritzi l’Ajuntament per a la consulta de dades relatives
a la identitat dels membres de la unitat familiar, també caldrà presentar:


Fotocòpia del DNI/NIE/NIF de la persona sol·licitant.



Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, expedit per l’Agència Tributària.



Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, expedit per la Tresoreria
General de la Seguretat Social.

5. ON I QUAN PUC FER EL TRÀMIT?
La documentació s’ha de presentar al registre electrònic de l’Ajuntament, preferentment a través del portal
E-tram (www.santjoanvilatorrada.cat), del 28 de juny a l’11 de juliol del 2020. En cas de no poder fer el
tràmit telemàticament, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 938764240.
6. I UN COP PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓ… QUÈ?
Es publicarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament la relació nominal de persones sol·licitants respecte de
les quals manca documentació o aquesta és defectuosa perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils,
l’esmenin o completin. Un cop passat aquest termini, si no s’esmena la documentació requerida, es
donarà la sol·licitud de beca per desistida.
Es valoraran les sol·licituds d’acord amb els criteris establerts en les Bases Reguladores i es publicarà la
resolució de l’atorgament dels ajuts al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, al web municipal i al centre
educatiu. Aquest procés pot trigar fins a sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

7. I SI NO ESTIC D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE L’ATORGAMENT O DENEGACIÓ?
Podràs interposar un recurs contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut presentant una
instància al Registre General de l’Ajuntament, acompanyada de la documentació que justifiqui el
desacord, en el termini d’un mes des de la publicació de la resolució.

8. REBRÉ ELS DINERS DE LA BECA AL MEU COMPTE CORRENT?
Sí, al número de compte que faciliteu a la sol·licitud o, si el deixeu en blanc, al número de compte on
teniu les quotes domiciliades aquest curs.

