PATRONAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA I DANSA DE MÓRA D’EBRE
BASES DE BAREMACIÓ QUE DETERMINEN LA QUANTIA DE L’APORTACIÓ
BONIFICADA QUE FA L’ALUMNAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA
DE MÓRA D’EBRE
1. Objecte de la convocatòria.
El Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre publica les bases de
baremació per determinar la quantía de les aportacions bonificades que fa l’alumnat de
l’Escola.
2. Destinataris
L’alumnat inscrit en el present curs que cursi els estudis propis del centre.
3. Principis sobre la informació dels procediments
El procediment emprat per la determinació de les aportacions es basa en els següents
principis: publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació.
4. Publicitat de la convocatòria i de les bases
La convocatòria i les bases que regulen la quantía de les aportacions es publicaran al web
de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a partir del 15 d’octubre de 2020.
5. Sol·licituds i documentació que cal acompanyar (original i copia)
5.1. Per part de l’alumne:
5.1.1.El procediment per la determinació de les aportacions s’iniciarà a sol·licitud
dels interessats mitjançant els impresos que podeu demanar a la Secretaria de
l’Escola mitjançant el correu electrònic. Les sol·licituds s’adreçaran al president
del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre. Les
sol·licituds emplenades les podeu retornar a l’adreça de correu electrònic
escola@musicaidansamoradebre.com o a la Secretaria de l’Escola prèvia
sol·licitud de cita prèvia al telèfon 977401600. La sol·licitud inclou la declaració
jurada de no tenir deutes amb l’ajuntament de Móra d’Ebre i amb el Patronat
de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre.
5.1.2.El DNI del pare i de la mare. En el cas que s’hagin presentat sol·licituds en
cursos anteriors, no cal aportar aquests documents.
5.1.3.El llibre de família. En el cas que s’hagin presentat sol·licituds en cursos
anteriors, no cal aportar aquest document.
5.1.4.La declaració de renda de l’últim exercici de cadasqun dels membres de la
unitat familiar, i en el cas de no tenir la obligació de fer-la, s’ha de presentar el
Certificat de Retencions i Ingressos expedit per l’empresa.
5.1.5.Document (volant) relatiu al número de membres de la unitat familiar expedit
per l’Ajuntament corresponent.
5.1.6.En el cas de famílies amb membres amb discapacitat, certificat de
reconeixement de discapacitat expedit pel CAD del Departament de Benestar i
Família.
5.1.7.Títol de família monoparental, si s’escau.
5.1.8.Títol de família nombrosa, si s’escau.
5.2. Per part del centre:
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5.2.1.L’imprès de la inscripció.
5.2.2.Una relació certificada de la Direcció, on consti, de cada alumne, el curs i les
assignatures en que s’ha inscrit.
5.2.3.Si l’alumne ha fet estudis al centre el curs anterior: un certificat de la
secretaria acadèmica, amb el vist-i-plau del director, que acrediti l’assoliment de
les matèries en què es va inscriure.
5.2.4.En el cas que sigui el primer curs a l’Escola, en finalitzar aquest, el director
emetrà un certificat on faci constar els resultats acadèmics obtinguts.
6. Acceptació de les sol·licituds per a la seva valoració
6.1. Compromís de complir la totalitat del curs.
6.2. L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els
termes i la forma que es detallen en aquests bases, suposa la inadmissió de la
sol·licitud.
6.3. A petició del sol·licitant, es pot revisar la resolució si concorren circumstàncies que
no s’han tingut en compte en el moment de valorar l’expedient de sol·licitud. En
aquest cas es poden presentar les al·legacions al president del Patronat,
degudament documentades, en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent de la seva notificació.
6.4. El termini màxim per resoldre les sol·licituds és d’un mes, comptat des de la data
d’entrada de l’última sol·licitud, amb tota la documentació corresponent, al
Registre de l’Escola.
6.5. La resolució serà notificada a l’interessat.
7. Documentació complementària
El Patronat pot requerir al centre i/o al sol·licitant perquè, d’ofici o a petició seva i en el
termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació, millori o modifiqui els
elements necessaris per valorar-la, així com perquè aporti altres documents que consideri
oportuns.
8. Termini de presentació de les sol·licituds
8.1.Les sol·licituds es poden presentar a la Secretaria de l’Escola fins el 23 d’octubre
de 2020.
9. Import de les aportacions
9.1. Les aportacions s’establiran seguint les pautes de baremació establertes al punt
10, en tot cas, no han de ser inferiors a un 20% de l’aportació recomanada
inicialment.
9.2. La suma de les aportacions ha de garantir les finalitats col·lectives de l’Escola.
10. Condicions
10.1 La publicació de les bases per la determinació de les aportacions estarà
supeditada a la disponibilitat pressupostària anual del Patronat.
10.2 L’alumnat que va cursar estudis el curs anterior ha d’haver obtingut
qualificacions positives en totes les assignatures que es va inscriure.
10.3 L’alumnat ha d’assolir qualificacions positives al llarg del curs i assistir amb
regularitat a les classes.
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10.4 Es consideren qualificacions positives les notes iguals o superiors a 7 punts.
Els no presentats a les proves específiques d’avaluació, no es consideren
qualificacions positives.
10.5 La unitat familiar que superi els 27.000 € d’ingressos anuals no podrà obtar al
sistema de bonificacions.
S’entén per unitat familiar:
La integrada per pare i mare o qualsevol d’ells i els seus fills, sempre que hi convisquin i
depenguin econòmicament de la família.
També es consideren membres de la unitat familiar el conjuge o la persona que convisqui
maritalment amb el pare o la mare dels fills, com també els fills no comuns sempre que
convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.
Tenen la mateixa consideració que els pares, la persona o persones que tinguin a càrrec
seu els menors d’edat, sempre que aquests convisquin amb família i en depenguin
econòmicament.
11. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds
11.1 La determinació de les aportacions es prioritzarà en funció dels criteris
següents:
Condicions

Punts

Edats de 4 a 18 anys fets abans del 31 de desembre de l’any que
comença el curs

1

Compliment dels programes educatius establerts

5

Fa el programa de música i dansa

2

Assistència a les classes de com a mínim el 80%

2

Un germà matriculat al centre

1

Dos o més germans matriculats al centre

2

Empadronat a Móra d’Ebre

1

Família nombrosa general

2

Família nombrosa especial (cinc infants o més)

3

Família monoparental general

4

Família monoparental especial (dos fills o més / quan un membre de la
família tingui reconeguda una discapacitat)

5

Un membre discapacitat de la unitat familiar

3

Dos membres discapacitats de la unitat familiar

4
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11.2 Situació socioeconòmica de la unitat familiar.
Taula aplicable per les declaracions d’IRPF

Membres de la unitat familiar
Ingrés fins a

3 membres

4 membres

més de 4 membres

9.000

11 punts

12 punts

13 punts

12.000

10 punts

11 punts

12 punts

15.000

9 punts

10 punts

11 punts

18.000

6 punts

7 punts

8 punts

21.000

3 punts

4 punts

5 punts

24.000

2 punts

3 punts

4 punts

27.000

1 punt

2 punts

3 punts

(imports nets)

11.3 Puntuació total
TOTAL DE PUNTS
11.4 Taula percentual
Taula percentual
Punts obtinguts

Percentatge de l’aportació establerta

26 punts o més

fins el 20%

de 21 a 25 punts

fins el 25%

de 16 a 20 punts

fins el 50%

de 11 a 15 punts

fins el 65 %

de 6 a 10 punts

fins el 80%

11.5 Definició dels programes
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Definició dels programes

Continguts

Iniciació

Llenguatge musical i instrument / Dansa clàssica i llenguatge
musical

Elemental

Llenguatge musical, instrument i conjunt instrumental / Dansa
clàssica, dansa contemporània i llenguatge musical

Avançat

Llenguatge musical, instrument i conjunt instrumental / Dansa
clàssica, dansa contemporània i llenguatge musical

12. Acceptació de les bases
El fet de participar en la convocatòria amb la presentació d’una sol·licitud per optar a la
determinació de les aportacions implica l’acceptació d’aquestes bases.
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