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M U N I C I P I S

Ajuntament de l'Alcúdia

2023/02131 Anunci de l'Ajuntament de l'Alcúdia sobre la convocatòria de
subvencions destinades a les ajudes per a subvencionar la beca a la
figura de “músic becari” en la Banda de Música de la Filharmònica
Alcudiana, per al curs 2021-2022. Identificador BDNS: 675366.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la
convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional
de subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/675366)

Primer. Objecto y finalitat.

L’Ajuntament de l’Alcúdia, seguint la seua tasca de recolzament a la
Filharmònica Alcudiana i, alhora, del Centre Professional de Música de l’Alcúdia, vol
dotar una sèrie de beques que potencien aquells alumnes que, entrant a formar part
de la Banda Simfònica, decideixen proseguir els seus estudis musicals al Centre.

L’Ajuntament de l’Alcúdia vol, d’eixa manera, posar cura en l’educació
musical i també millorar el nivell de qualitat de la nostra Filharmònica Alcudiana,
alhora que ajudar les famílies que recolzen l’esforç dels músics que vulguen créixer
com a membres de la Banda Simfònica de la Filharmònica Alcudiana sense
abandonar el estudis específics de música.

Segon. Requisits.

Opten a aquesta figura de MÚSIC-BECARI i a la beca corresponent:

1. Els alumnes matriculats al curs anterior al de la convocatoria d’aquestes
ajudes (oficial o no oficial) en qualsevol curs d’Ensenyament Professional en el Centre
Professional de Música de l’Alcúdia.

2. Els alumnes que, acomplint les condicions anteriors, son músics en actiu
de la Banda de la Filharmònica Alcudiana i de la Banda Juvenil amb l’especialitat
sol·licitada.

Quedaran exclosos:

a) Aquells alumnes que ja hagen rebut aquesta modalitat de beca de
l’Ajuntament en dos convocatòries per a la especialitat sol·licitada.

b) Aquells alumnes que no aprovaren el curs anterior a aquell en que han
d’estar matriculats per a ser beneficiaris d’aquestes ajudes.
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c) Aquells alumnes que no assistisquen almenys al 50% dels assaigs de la
Banda Simfònica i Banda Juvenil.

Seran, a més a més, causes d’exclusió:

1. No trobar-se en cap de les circumstàncies d’inhabilitació a les quals es
refereix l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de la Llei General
de Subvencions.

2. No trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que
tinga deute pendent amb l’Ajuntament de l’Alcúdia.

3. No haver justificat qualsevol subvenció de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Tercer. Criteris per a la determinació de la cuantía de la subvenció.

La dotació de les beques serà fins el 60% del cost del curs (aquells alumnes
que reben beca per als estudis musicals d’un altre organisme oficial serà fins el 20 %
o fins a completar el 60% del cost del curs), de forma que l’Ajuntament de l’Alcúdia i
les famílies delsmúsics-becaris compartisquen quasi per meitat els costos d’aquest
aprenentatge.

Les quanties considerades per a la beca seran les del 2n curs d’ensenyament
professional, per al 1r any de Músic-Becari i 3r curs de ensenyament professional per
al 2n any de Músic-Becari, independentment del curs matriculat.

S’estableixen els següents trams per la distribució de l’esmentat 60%:

• 50% d’assaigs, el 20%.
• Del 50 al 75% d’assaigs proporcionalment el 40% restant.
• Més del 75% d’assaigs el 60%.

En tots el casos el percentatge és com a màxim

Quarta. Sol·.icituds.

Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la documentació
especificada a aquestes, es presentaran per via telemàtica a través de la Seu
electrònica de l’Ajuntament de l’Alcúdia o de forma presencial amb cita prèvia a les
dependències de l’Agència de desenvolupament local en la Casa dels Llauradors.

En la pàgina web municipal estarà disponible la informació i documentació
de la convocatoria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la
sol·licitud.

La convocatòria es farà pública també a través del Tauler d’Anuncis i a la
pàgina web de l’ajuntament, sense perjudici de la publicació i/o difusió en els mitjans
de comunicació locals.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir
de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
València.
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La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no
utilització dels formularis normalitzats d’ús obligatori, seran causes d’inadmissió.

La sol·licitud normalitzada haurà d’estar signada per la persona interessada
o el seu representant legal i ha d’acompanyar-se obligatòriament de la documentació
següent:

• DNI o NIE acompanyat del passaport.
• En cas de representació, documentació acreditativa d’aquesta i DNI o NIE

acompanyat del
passaport de la persona que ostente la representació.
• 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.

• Documentació acreditativa d’haver-se matriculat en el curs corresponent i
el pagament d’aquest i del percentatge d’assaigs. No obstant, aquesta documentació
podrà ser incorporada d’ofici, prèvia autorització de l’interessat.

• Fitxa de tercers degudament emplenada per l’entitat bancària
corresponent.

No serà necessari aportar la documentació que ja conste a l’Ajuntament
però en aquest cas haurà d’indicar-se l’expedient al que consta.

Quinta. Instrucció del procediment.

L’ajuda es concedirà pel règim de concessió directa, ja que les subvencions
regulades per les presents bases tenen caràcter singular en virtut del que disposen
els articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, i el seu Reglament desenvolupat aprovat per RD 887/2006, de 21 de
juliol i amb les bases d’execució del pressupost Municipal per al exercici 2020 i,
supletòriament en la llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques i qualsevol altra disposició normativa que
per la seua naturalesa puga resultar d’aplicació, per concórrer raons d’interès públic,
socials, econòmic i humanitari.

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment serà el regidor de
d’Activitats Musicals i de la Casa de la Música, assistit pel personal tècnic del
departament de l’Agència de desenvolupament local, la qual realitzarà d’ofici quantes
actuacions considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació
de les dades en virtut dels quals s’haja de dictar resolució.

Prèviament a elaborar la proposta de resolució, es publicaran a l’efecte de
notificación en la pàgina Web municipal, al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament, 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 establits en la
convocatòria, quedan la seua sol·licitud desestimada.

c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació
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requerida.

Si la sol·licitud o la documentació que ha d’acompanyar-la no reuniren les
dades d’identificació, tingueren d’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, esmene la falta o acompanye els
documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida
de la seua petició, prèvia resolución 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, que en aquest cas serà la
Junta de Govern.

Sisena. Resolució.

1. La resolució del procediment de concessió correspondrà a la Junta de
Govern Local. Si es considera necessari podrà intervenir una comissió formada per:
el director del Centre de Música, un/a representant de la Junta de l’Escola de Música,
el president de la Filharmònica Alcudiana, un/a representant de l’AMPA de l’Escola de
Música, l’Alcalde i el Regidor d’Activitats Musicals o el regidor a qui corresponga la
competència en aquesta matèria.

2. La resolució de concessió de les subvencions contindrà tant l’atorgament
de les subvencions, que fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu
cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha de
subjectar-se la persona beneficiària d’aquestes, com la desestimació expressa de la
resta de les sol·licituds, en el seu cas.

3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no
podrà excedir de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria.

4. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució
legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la
sol·licitud de concessió de la subvenció.

5. Contra la resolució que finalitze el procediment es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’Alcaldia, en els termes i condicions regulades en la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre,del procediment administratiu comú de les
administracions, o, si s’escau, directament recurs contenciós administratiu, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu que corresponga, de conformitat amb el que preveu
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

6. Les resolucions es notificaran als seus interessats i es publicaran en la
pàgina Web municipal, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, al tauler
d’anuncis de la Casa de la Música i en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

7. La gestió d’aquestes ajudes directes es subjectarà als principis de
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publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com la eficàcia
en el compliment de objectius i eficàcia en la assignació i utilització dels recursos
públics.

Setena. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions.

1. Les subvencions objecte de les presents bases seran compatibles amb
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents
de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, estatals, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals, en els termes exposats a la base 3, sempre
que no es passe el cost de l’actuació subvencionada, i sense perjudici del que sobre
aquest tema poguera establir la normativa reguladora de les altres subvencions
concurrents.

2. L’entitat beneficiària que obtinguera i/o sol·licitara una subvenció per al
desenvolupament del projecte subvencionat a l’empara d’aquestes bases, haurà de
comunicar-ho de manera fefaent a l’Ajuntament.

3. L’import de les subvencions regulades en aquestes bases, en cap cas, no
podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb subvencions o
ajudes d’altres administracions públiques, o d’altres ens públics o privats, supere el
cost de l’activitat subvencionada.

Octava. Modificació de la resolució.

L’òrgan concedent podrà modificar d’ofici la resolució de concessió, prèvia
audiència de la persona interessada i abans de l’aplicació dels fons, quan l’alteració
de les condicions tingudes en compte per a la concessió impedisca o dificulten la
consecució de l’interès públic perseguit, i no s’irroguen perjudicis econòmics a la
beneficiària.

Novena. Incompliments.

L’incompliment per part del sol·licitant de qualsevol dels requisits i
obligacions establides en les presents bases o en la normativa general aplicable,
donarà lloc a la declaració de la pèrdua total o parcial del dret a la percepció de la
subvenció, i a l’obligació de reintegrar aquesta totalmente o parcialment, i al
pagament dels interessos de demora corresponents.

Aquest reintegrament es regirà per allò que disposa en el títol II de la LGS i
per el títol III del RLGS.

Dècima. Bases reguladores.

L'Ordenança General de subvencions i premis de L'Alcúdia aprovades
inicialment per acord de Ple de 22 de febrer de 2022, i publicades definitivament en
el BOP núm. 77 de 25 d'abril de 2022 i les Bases reguladores específiques de la
convocatòria de beques de l'Ajuntament per a la figura del “Músic-Becari” de la
Banda de Música de la Filharmònica Alcudiana, aprovades inicialment per acord
Plenari el 28 de juliol de 2020 i publicades en el BOP núm. 191 de 2 d'octubre del
2020.

L'Alcúdia, a 10 de febrer de 2023. —L'alcalde, Andreu Salom Porta.
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