SEBASTIÀ CRESPO PONS, com a Secretari de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, l’AJUNTAMENT PLE, en sessió celebrada amb caràcter ordinari, el dia 29 de juny
del 2021, va prendre el següent acord:
3r.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A ESTUDIANTS DEL GRAU
ELEMENTAL DE MÚSICA MATRICULATS EN EL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE L’ALCÚDIA
(M.1.2.3/2021/1)
“FONAMENTS DE FET I DRET
Atesa la Providència d’inici de l’expedient del Regidor d’activitats musicals i Casa de la Música, i el
regidor d’Hisenda, dictada el 15/06/2021.
Atenent a l’objectiu de fomentar l’ensenyament elemental de música, pilar fonamental per al
desenvolupament cultural, social i educatiu del municipi de l’Alcúdia.
Atenent a que la Constitució espanyola, en el seu article 27, proclama el dret de tots els espanyols a
l'educació i formula els principis que han d'orientar els fins, estructura i organització del sistema educatiu, i
de especial protecció pels poders públics, qui han de facilitar, promoure i fomentar aquesta participació.
Atés que el Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura i Esport, ha declarat a les
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural
Immaterial.
Atenent que a l’Alcúdia hi ha un centre d’estudi professional musical, dels 400 que formen a la
Comunitat Valenciana, peça fonamental per a la formació de bandes musicals i de la difusió de la cultura
musical a l’Alcúdia.
L’Ajuntament de l’Alcúdia conscients que, malauradament, l’ensenyament musical no gaudeix de la
suficient consideració per part de l’administració autonòmica ja que segons l'article 53.1 de l'Estatut
les ajudes beques als alumnes matriculats en els graus elementals de l’ensenyament musical, i que
actualment encara no s’han restablert, s’estableixen les següents ajudes sota els requisits que segueixen i
atenent al parer de l’AMPA del Centre Professional de Música de l’Alcúdia.
Atenent que aquest centre és vital per a l’enriquiment cultural musical de l’Alcúdia i l’Ajuntament té
competències segons el 25.2 m) Promoció de la cultura i equipaments culturals, de la Llei 7/1985, de dos
d’abril, bases reguladores del règim local.
Atès que l’Ajuntament de l’Alcúdia està compromès en ajudar a les famílies de l’Alcúdia en alleugerir
les seues despeses, i més encara en la situació de crisi econòmica provocada per la pandèmia sanitària a
causa de la Covid-19, tal com s’ha demostrat amb la ampliació de les línies d’ajuda existents als escolars i
vinculades a la compra de llibres i material, beques de menjador, ajudes al transport, a la adquisició
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d’Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que és de competència exclusiva, la qual va retirar en 2013

d’ordinadors entre d’altres. I tenint en compte que també existeixen ja les beques municipals a la figura
músic becari a la banda de música de la Filharmònica Alcudiana.
Vist l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix: “Les bases
reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'hauran d'aprovar en el marc de les bases
d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança
específica per a les diferents modalitats de subvencions.”
Vist que l’Ajuntament de l’Alcúdia no té Ordenança General de Subvencions ni està regulat en les
bases d’execució del Pressupost 2021, sorgeix la necessitat de l’elaboració d’una ordenança específica que
regule les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per concurrència competitiva als estudiants
d'ensenyaments elementals de música matriculats al Centre Professional de Música de l'Alcúdia.
Atenent que segons l’art. 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, l'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances correspon al Ple municipal.
Atesos tant l’informe favorable de consignació pressupostària, com l’informe del secretari on regula
el procediment a seguir, emesos el 17 de juny de 2021 ambdós.
Per tot el anteriorment exposat i en virtut de l'article 4.1.a), 22.2.d), 49, 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art.17 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es PROPOSA al Ple previ dictamen de la comissió informativa, l'adopció
del següent:
ACORD
PRIMER.- L’aprovació inicial de les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS ESTUDIANTS D'ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA MATRICULATS A
ALGUNS DELS 4 CURSOS AL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE L’ALCÚDIA, que citem literalment a

“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS ESTUDIANTS
D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA MATRICULATS AL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE
L’ALCÚDIA
Article 1. Objecte i finalitat
L’objecte de les presents bases és estimular i facilitar l’accés a l’ensenyament elemental de música cursat
en el Centre Professional de música de l’Alcúdia mitjançant la concessió d’unes ajudes que permeten a les
famílies cobrir les despeses d’ensenyaments musicals dels seus descendents.
Amb aquestes ajudes, l’Ajuntament de l’Alcúdia amplia les línies d’ajuda existents als escolars i vinculades a
la compra de llibres i material, beques de menjador, ajudes al transport, a la adquisició d’ordinadors entre
d’altres. I tenint en compte que també existeixen les beques municipals a la figura músic-becari a la banda
de música de la Filharmònica Alcudiana publicades al BOP núm.191 de 2/10/2020.
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continuació:

Conscients que, malauradament, l’ensenyament musical no gaudeix de la suficient consideració per part de
l’administració autonòmica, la qual va retirar les ajudes vinculades als alumnes matriculats en els graus
elementals de l’ensenyament musical, s’estableixen les següents ajudes sota els requisits que segueixen i
atenent al parer de l’AMPA del Centre Professional de Música de l’Alcúdia.
Les ajudes es destinaran tant per a alleugerir la càrrega econòmica que suporten les famílies amb alumnes
matriculats en qualsevol dels quatre cursos de l’Ensenyament Elemental del Centre Professional de Música de
l’Alcúdia. Així com fomentar l’ensenyament musical, pilar fonamentals per al desenvolupament cultural,
social i educatiu del municipi de l’Alcúdia.
Article 2. Règim jurídic
Les presents ajudes es regiran per allò disposat en la present convocatòria, per les Bases d'Execució del
Pressupost Municipal de l'Ajuntament de l’Alcúdia, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com
la resta de l’ordenament jurídic aplicable.
Article 3. Beneficiaris
Serà beneficiari l’alumne o alumna escolaritzada en el Centre Professional de Música de l’Alcúdia.
Serà sol·licitant:
a) El pare, mare o tutor/acollidor legal dels menors d’edat de 18 anys escolaritzats en el curs
corresponent en el Centre Professional de Música de l’Alcúdia que acomplisquen els requisits de les
presents bases.
En cas de separació o divorci dels progenitors, només podrà ser sol·licitant de la subvenció aquell que
tinga atorgada la custodia del menor. En cas de custodia compartida, podrà ser presentada per
documentació corresponent, sentència judicial i conveni regulador, si escau.
b) Els majors de 18 anys escolaritzats en el curs corresponent en el Centre Professional de Música de
l’Alcúdia que acomplisquen els requisits de les presents bases.
Article 4. Requisits dels beneficiaris
4.1 Que el sol·licitant i algun dels pares/tutors estiguen empadronats al municipi de l’Alcúdia abans de la
finalització de la matrícula del curs del qual es sol·licita l’ajuda i continuar empadronats en el moment
d’atorgar-se l’ajuda.
4.2 Estar escolaritzat en qualsevol dels quatre cursos de l’Ensenyament Elemental del Centre Professional de
Música de l’Alcúdia i romandre d’alta en el moment de la resolució.
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qualsevol dels dos progenitors. Ambdós casos, han de justificar-ho mitjançant la presentació de la

4.3 Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social tot i incloent els deutes amb
l’Ajuntament de l’Alcúdia. Aquests últims seran comprovats d’ofici pel departament de Tresoreria. A més, no
deuran estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
•

Per al cas de menors de 18 anys, constarà la unitat familiar del beneficiari. Se entendrà per unitat
familiar els que consten en el certificat de convivència de padró en el moment de la sol·licitud.
Aquesta dada serà comprovada d’ofici.

•

Per als majors de 18 anys el propi sol·licitant.

4.4 No trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment
sancionador.
Article 5. Quantia de les ajudes
Es subvencionarà una quantitat monetària fixa (Qx) per assignatura en funció de:
-Núm. d’alumnes.
-Situació Econòmica General
-Disponibilitat Pressupostària
La quantitat d’ajuda a percebre per cada alumne serà el resultat de:

La concessió de les ajudes estarà subjecta a la limitació pressupostària que preveia el pressupost municipal
vigent. Per tant, en el supòsit que no es puguen atendre-hi totes a raó de la disponibilitat econòmica,
s’aplicarà un criteri proporcional a raó de la disponibilitat real.

La competència d’instrucció dels expedients de sol·licitud correspondrà a la Regidoria d’Activitats Musicals o
en cas de no existir, a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Alcúdia, la qual realitzarà d'ofici quantes
actuacions estime necessàries per a l'avaluació de les sol·licituds i comprovació de les dades i emetrà
resolució provisional en el qual es concrete el resultat de l'avaluació.
L'article 24.4 LGS estableix:
«L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient, formularà la proposta de resolució provisional, degudament
motivada, que haurà de notificar-se als interessats en la forma que establisca la convocatòria, i es concedirà
un termini de 10 dies per a presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren
en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels
interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.»
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Article 6. Competència d’instrucció i resolució

La Resolució Provisional, es publicaran a efectes de notificació tal i com marca l’art. 45 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, en la pàgina Web municipal i el tauler d’anuncis, els
llistats següents:
a) Beneficiaris proposats per haver presentat la seua sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i
documentació requerida en la convocatòria.
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establerts en la convocatòria, quedant la seua
sol·licitud desestimada.
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida.
Si la sol·licitud o la documentació que ha d'acompanyar-la no reuniren les dades d'identificació, tingueren
algun error o foren incompletes, es requerirà al sol·licitant, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68.1 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmenen la falta o acompanyen els
documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició,
prèvia resolució dictada en els termes previstos en l'article 21.1 de la citada llei.
Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides, l’òrgan instructor
emetrà un informe en què es farà constar les que compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les
ajudes i les sol·licituds excloses indicant el motiu d’exclusió. Aquest informe serà elevat a l’òrgan competent
per a la Resolució Definitiva, que en aquest cas serà la Junta de Govern.
La convocatòria es resoldrà en el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l'endemà al de fi del
termini de presentació de sol·licituds, i la resolució definitiva expressarà els beneficiaris i l'import de l'ajuda
i així mateix, detallarà les sol·licituds d'ajuda denegades amb la causa que haja motivat la desestimació.
La resolució definitiva, així com la resta d’informació d’interès general relacionada amb el procediment, es
faran pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament de l’Alcúdia.
La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta les persones interessades podran exercir les
previ i potestatiu el recurs de reposició.
Vençut el termini de resolució sense que haguera sigut dictada expressament, els interessats podran
entendre desestimada la seua sol·licitud de conformitat amb l'article 24 de la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 7. Sol·licituds i documentació a presentar
Les sol·licituds es presentaran per registre d’entrada presencial en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a
divendres, excepte festius, en l’Ajuntament de l’Alcúdia, o electrònic a través de la seu electrònica
habilitada al portal web www.lalcudia.com, i en tot cas, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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accions que procedisquen davant la jurisdicció competent. No obstant això, podran interposar amb caràcter

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de les
bases en el Butlletí Oficial de la Província.
Les sol·licituds es formularan mitjançant l’imprès normalitzat aprovat per l'Ajuntament de l’Alcúdia
disponible en la web municipal aprovat en la convocatòria, i acompanyant-la en tot cas de la següent
documentació:
1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de la persona sol·licitant.
2. Full de Manteniment de tercers degudament emplenat per l'entitat bancària corresponent o en cas
contrari, s'aportarà certificat bancari de titularitat el compte consignat o fotocòpia de la llibreta del compte
bancari. El titular del banc ha de ser el sol·licitant segons l’article 3 de les presents bases reguladores.
3.Document acreditatiu del curs en què està matriculat, expedit pel Centre Professional de Música de
l’Alcúdia.
4. Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l'Ajuntament de l'Alcúdia de conformitat amb l'article 24 del R.D. 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el
Reglament general de la LGS., així com de no estar incurs en cap circumstància de les assenyalades en
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS. S’aprovarà un model en cada
convocatòria.
5. Model de representació, en el seu cas, quan el sol·licitant estiga incapacitat o es contemplen els casos de
l’art. 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. La representació podrà
acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.
Requerirà també la fotocòpia del DNI representant.
6. En cas de sol·licitants menors d’edat de progenitors separats o divorciats, han d’aportar la sentència
judicial o conveni regular o qualsevol altra prova admesa en dret.

La presentació de la sol·licitud per a optar a les ajudes suposa l'acceptació formal de les condicions de la
convocatòria corresponent.
Article 8. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries:
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualsevol altres de
comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta
informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei General
de Subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o
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L'acreditació del requisit d'estar empadronat a l’Alcúdia es comprovarà d'ofici.

ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les
actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.
- Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades.
Article 9. Criteris de concessió
La concessió se subjectarà als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no
discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels
recursos públics.
Aquesta ajuda es durà a terme mitjançant el procediment ordinari de concessió de subvencions en
concurrència competitiva, previst en l'article 22.1 de la Llei General de Subvencions amb la particularitat
establida en l'article 55, de Reial decret 887/2006, sobre la base del qual, s'exceptua el requisit de fixar un
ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits, quan el crèdit
consignat en la convocatòria siga suficient.
Quan el crèdit total consignat fora insuficient per a atendre la totalitat de sol·licituds que complisquen els
requisits establits per a la seua concessió, es procedirà al prorrateig d'aquest.
Article 10. Justificació i pagament de les ajudes
El pagament d'aquestes ajudes es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l'import concedit,
mitjançant transferència bancària al compte bancari que la persona interessada faça constar en el document
de Manteniment de Tercers presentat junt a la sol·licitud, a partir de la data de la resolució de concessió,
sense que siga necessària la constitució de garanties. No obstant això, se realitzarà un acte públic entre els
beneficiaris de l’ajuda i representants de l’Ajuntament de l’Alcúdia i del Centre Professional de Música, on
se farà entrega d’un document per la quantitat concedida.

necessaris per a accedir a la subvenció, ja que estar matriculat al curs implica haver pagat el preu de la
matricula, per la qual cosa les subvencions es donaran per justificades en el moment de la seua concessió,
sense perjudici de les actuacions comprovadores de l'Administració i el control financer que puga estendre's
per a verificar la seua exactitud.
Les subvencions regulades en les presents bases seran compatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa
finalitat, tenint en compte que l’import de la subvenció en cap cas podrà ser superior a la despesa realitzada
objecte de la subvenció.
Article 11. Reintegrament de les ajudes
Es procedirà al reintegrament de la quantitat percebuda i a l'exigència de l’interès de demora corresponent
des del moment del pagament de l'ajuda fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, en
els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, entre
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Aquestes subvencions no requereixen una altra justificació que l'acreditació de les condicions i requisits

d’altres, quan es demostre que s'ha obtingut l'ajuda falsejant o ocultant les condicions exigides en la
convocatòria per a poder ser beneficiari.
El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats aplicables als perceptors de les
ajudes serà aquell establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 12. Publicitat de les convocatòries
Les corresponents convocatòries, així com la resta d’informació d’interès general relacionada amb el
procediment, es fara pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament de
l’Alcúdia (www.lalcudia.com ).
Segons allò establert en l'article 23 de la Llei General de Subvencions, es publicaran en la BDNS i un extracte
de les mateixes s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província de València.
La publicació de les convocatòries es canalitzarà a través de la BDNS i la publicació del seu extracte en el
Butlletí Oficial obrirà el termini de presentació de sol·licituds.
Article 13. Recursos
Contra la resolució que resolga el procediment, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la notificació o alternativament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol.
Disposició final
Les presents Bases entraran en vigor a l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
València i tinga caràcter definitiu, previst en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
de Règim Local.”

audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València i tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, pel termini mínim de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments,
que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini,
es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
QUART.- L'Ajuntament ha de remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament competent de la
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu d'aprovació i
còpia íntegra del text de la modificació de l'Ordenança, o si escau, la certificació que acredite l'elevació a
definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
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SEGON.- Sotmetre aquesta aprovació inicial de la Ordenança municipal a informació pública i

I, perquè conste, als efectes oportuns, per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde-President, Andreu
Salom Porta, i amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), s’emet
el present certificat, a l’Alcúdia, a la data de la signatura electrònica.
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Document signat electrònicament al marge.

