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Administració Local
2018-02806
Diputació de Tarragona
Secretaria General
ANUNCI
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 de gener de 2018, va aprovar inicialment les següents
bases específiques gestionades per la Unitat de Gestió de Centres d’Educació de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà:
- Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de beques per a l’alumnat
que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.
- Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de beques per a l’alumnat
de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis, aquest acord, juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient s’han sotmès a
informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant
la preceptiva inserció dels anuncis en el tauler electrònic d’anuncis de la corporació (https://seuelectronica.dipta.cat/
tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm. 25, de 5 de febrer de 2018) i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7553, de 7 de febrer de 2018).
Durant aquest període i segons consta en l’informe emès pel Registre General, no s’han formulat al·legacions ni
presentat reclamacions de cap tipus contra l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut definitiu, per
la qual cosa és procedent la publicació, annexa a aquest anunci, dels texts íntegres de les bases específiques
gestionades per la Unitat de Gestió de Centres d’Educació de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà.
Si es volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació
íntegra.
Tarragona, 23 de març de 2018
La secretària general, Pilar Sánchez Peña

ANNEX I
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ
DE BEQUES PER A ALUMNAT QUE CURSA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR A LES ESCOLES D’ART
I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

2. Actuacions becades
Les actuacions becades són l’import abonat per les taxes de matrícula dels Cicles Formatius de Grau Superior de
les especialitats que s’imparteixen a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació als centres de Reus i de Tarragona.
3. Actuacions Excloses
Els projectes finals dels cicles formatius.
4. Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió de les beques regulades en aquestes bases es regeix pels principis de publicitat,
transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
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1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva,
mitjançant beques individuals, destinades a l’alumnat oficial que cursa els cicles formatius de grau superior de les
Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis artístics.
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5. Import de les beques
L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada mòdul/assignatura/unitat
formativa que estableix l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona- Taxes per la
prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’imparteixen en les Escoles d’Art i Disseny i Taller d’Art de la
Diputació de Tarragona vigents.
L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitat del crèdit, seguint l’ordre de puntuació
obtinguda per les persones sol·licitants en aplicació del criteri de valoració de la base 10.
Aquest crèdit pot ser ampliable d’acord amb les sol·licituds rebudes i la disponibilitat pressupostària.
6. Beneficiaris
6.1 Requisits generals:
a) El beneficiari ha de ser alumnat matriculat als Cicles Formatius de Grau Superior de les Escoles d’Art i Disseny
de la Diputació de Tarragona ( exclosos els projectes finals) i haver abonat la totalitat de la taxa que correspongui
d’acord amb les ordenances fiscals de la Diputació de Tarragona, vigents per cada curs acadèmic.
b) Ha de ser veí o resident a qualsevol població de les comarques de Tarragona o de les Terres de l’Ebre.
c) Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social
s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable. Si escau, la Diputació de
Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ofici, si ha estat expressament autoritzada a
la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant
d’aportació de la documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i pagament,
quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
d) Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’escola i aquesta, a
la Unitat de Gestió de Centres d’Educació. En el supòsit que aquestes haguessin obtingut beca, hauran de
reintegrar la totalitat d’acord amb la normativa vigent.
6.2 Requisits econòmics:
La renda de la unitat familiar/unitat de convivència de l’any anterior al curs acadèmic vigent no pot superar els llindars
màxims establerts pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o organisme de l’Estat competent publicats al
BOE anualment.
6.3 Requisits acadèmics:
L’alumnat ha d’haver obtingut qualificacions positives en totes les assignatures/mòduls del curs del qual s’aporta el
certificat acadèmic (base 9.1). Són qualificacions positives les notes iguals o superiors a 5 punts. Els no presentats
o no avaluats, no es consideren qualificacions positives.
7. Incompatibilitat
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada, en concepte de matrícula per al mateix
curs de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, per un altre organisme o ens, ja sigui públic o
privat.

9. Sol·licituds i documentació annexa
9.1 Per part de l’alumnat:
L’alumne/a haurà de presentar la sol·licitud adjuntant la documentació que s’especifiqui en la convocatòria, en
model normalitzat que estarà disponible a la seu electrònica o al centre on s’ha matriculat.
La sol·licitud i documentació preceptiva s’ha de presentar preferentment als registres de les secretaries dels centres
d’art, i de manera excepcional a les oficines del Registre General de la Diputació de Tarragona situades al Passeig
Sant Antoni núm. 100 de Tarragona i a les del carrer Pere Martell núm. 2 de Tarragona.
La persona responsable de la Secretaria de l’Escola d’Art revisarà les sol·licituds i verificarà que s’ha aportat la
documentació. Un cop revisada trametrà els expedients a la Unitat de Gestió de Centres d’Educació.
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8. Publicitat
Aquestes bases es publiquen al BOP de Tarragona, a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i s’exposen
en els taulers d’anuncis dels centres d’art.
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9.2 Per part del centre:
a) Relació certificada de la Direcció on constin les dades següents: nom de tot l’alumnat sol·licitant de beca, curs en
què s’ha matriculat, còpia del resguard de la matrícula i comprovant del pagament total de la matrícula o, en cas
de fraccionament, comprovant del 1r termini.
b) Certificat acadèmic de l’últim curs de cada alumne/a sol·licitant, on s’acreditin les qualificacions obtingudes i la
nota mitjana numèrica.
9.3 Termini
La convocatòria fixarà el termini per a la presentació de les sol·licituds, un extracte de la qual es publicarà a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, al BOP
de Tarragona i a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
10. Criteri de valoració de les sol·licituds
L’únic criteri de valoració és l’acadèmic, d’acord amb el següent quadre:
Nota mitjana

Percentatge màxim de
l’import de la matrícula

de 5 a 6

85%

de 6,01 a 7

90%

de 7,01 a 8

95%

de 8,01 a 10

100%

11. Acceptació de la beca
En el supòsit de concessió, la beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no manifesta el contrari en el termini
d’un mes comptat a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
12. Gestió
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la forma que es detallen
en aquestes bases suposa la inadmissió de la sol·licitud. La inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de
la Junta de Govern.
En els supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot requerir al sol·licitant perquè en el
termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació, esmeni la falta o aporti els documents preceptius,
així mateix, es podrà enviar una còpia de l’escrit de requeriment de documentació a l’adreça electrònica que consta
a la sol·licitud de beca.
La manca de presentació, en els terminis establerts, de qualsevol dels documents previstos en la convocatòria
comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de
Govern.
13. Pagament
Una vegada acceptada la beca, l’import concedit es lliurarà en el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació
del pagament.

15. Règim jurídic aplicable
Aquestes bases tenen el caràcter d’específiques per raó de l’objecte respecte de les Bases Generals de Subvencions
de la Diputació de Tarragona i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les quals es
remeten per a totes les qüestions que no estiguin previstes en aquestes bases, així com la normativa aplicable al
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària.
16. Vigència
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin.
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14. Acceptació de les bases
El fet de participar en la convocatòria amb la presentació d’una sol·licitud per optar a la concessió de beca implica
l’acceptació d’aquestes bases.
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ANNEX II
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ
DE BEQUES PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES DE MÚSICA I CONSERVATORIS DE GRAU PROFESSIONAL
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva,
mitjançant beques individuals, destinades a alumnat oficial de les Escoles i Conservatoris de Grau Professional de
Música de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis musicals.
2. Actuacions becades
Les actuacions becades són l’import abonat per les taxes de matrícula dels ensenyaments musicals que imparteixen
les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.
3. Actuacions excloses
Els cursos pont i tallers.
4. Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió de les beques regulades en aquestes bases es regeix pels principis de publicitat,
transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

6. Beneficiaris
6.1 Requisits generals:
a) El beneficiari ha de ser alumnat matriculat a les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la
Diputació de Tarragona (exclosos els cursos pont i tallers) i haver abonat la totalitat de taxa que correspongui
d’acord amb les ordenances fiscals de la Diputació de Tarragona, vigents per cada curs acadèmic.
b) Ha de ser veí o resident a qualsevol població de les comarques de Tarragona o de les Terres de l’Ebre.
c) Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social
s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable. Si escau, la Diputació de
Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ofici, si ha estat expressament autoritzada a
la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant
d’aportació de la documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i pagament,
quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
d) Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’escola i, aquesta,
a la Unitat de Gestió de Centres d’Educació. En el supòsit que aquestes haguessin obtingut beca, hauran de
reintegrar la totalitat de l’import de la beca, d’acord amb la normativa vigent.
6.2 Requisits econòmics:
La renda de la unitat familiar/unitat de convivència de l’any anterior al curs acadèmic vigent no pot superar els llindars
màxims establerts pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o Organisme de l’Estat competent publicats al
BOE anualment.
6.3 Requisits acadèmics:
L’alumnat ha d’haver obtingut qualificacions positives en totes les assignatures del curs del qual s’aporta el certificat
acadèmic (base 9.1). Són qualificacions positives les notes iguals o superiors a 5 punts. Els no presentats o no
avaluats, no es consideren qualificacions positives.
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5. Import de les beques
L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada mòdul/assignatura/unitat
formativa que estableix l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona- Taxes per la
prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’imparteixen a les Escoles de Música i Conservatoris de Grau
Professional de la Diputació de Tarragona vigents.
L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitat del crèdit, seguint l’ordre de puntuació
obtinguda pels sol·licitants en aplicació del criteri de valoració de la base 10.
Aquest crèdit pot ser ampliable d’acord amb les sol·licituds rebudes i la disponibilitat pressupostària.
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7. Incompatibilitat
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada en concepte de matrícula per al mateix
curs de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, per un altre
organisme o ens, ja sigui públic o privat.
8. Publicitat
Aquestes bases es publiquen al BOP de Tarragona, a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i s’exposen
en els taulers d’anuncis dels centres de música.
9. Sol·licituds i documentació annexa
9.1 Per part de l’alumnat:
L’alumne/a haurà de presentar la sol·licitud adjuntant la documentació que s’especifiqui en la convocatòria, en
model normalitzat que estarà disponible a la seu electrònica o al centre on s’ha matriculat.
La sol·licitud i documentació preceptiva s’ha de presentar preferentment als registres de les secretaries dels centres
de música, i de manera excepcional a les oficines del Registre General de la Diputació de Tarragona situades al
Passeig Sant Antoni núm. 100 de Tarragona i a les del Carrer Pere Martell núm. 2 de Tarragona.
La persona responsable de la Secretaria del centre de música revisarà les sol·licituds i verificarà que s’ha aportat
la documentació requerida. Un cop revisada trametrà els expedients a la Unitat de Gestió de Centres d’Educació.
9.2 Per part del centre:
a) Relació certificada de la Direcció on constin les dades següents: nom de tot l’alumnat sol·licitant de beca, curs en
què s’ha matriculat, còpia del resguard de la matrícula i comprovant del pagament de la matrícula o, en cas de
fraccionament, comprovant del 1r termini.
b) Certificat acadèmic de l’últim curs de cada alumne/a sol·licitant, on s’acreditin les qualificacions obtingudes de
cada assignatura/curs i la nota mitjana numèrica.
9.3 Termini
La convocatòria fixarà el termini per a la presentació de les sol·licituds, un extracte de la qual es publicarà a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, al BOP
de Tarragona i a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
10. Criteri de valoració de les sol·licituds
L’únic criteri de valoració és l’acadèmic, d’acord amb el següent quadre:
Nota mitjana

Percentatge màxim de
l’import de la matrícula

de 5 a 6

85%

de 6,01 a 7

90%

de 7,01 a 8

95%

de 8,01 a 10

100%

En el cas d’alumnat de nova entrada que en el curs anterior hagi estat alumnat d’Educació Infantil i, per tant, no
tinguin qualificacions numèriques, aquest criteri no es tindrà en compte.
Si aquests alumnat, un cop valorada la sol·licitud, són beneficiaris de beca, el percentatge que li correspondrà serà
el 100% de la matrícula.

12. Gestió
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la forma que es detallen
en aquestes bases suposa la inadmissió de la sol·licitud. La inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de
la Junta de Govern.
En els supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot requerir a la persona sol·licitant
perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació, esmeni la falta o aporti els documents
preceptius, així mateix, es podrà enviar una còpia de l’escrit de requeriment de documentació a l’adreça electrònica
que consta a la sol·licitud de beca.
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11. Acceptació de la beca
En el supòsit de concessió, la beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no manifesta el contrari en el termini
d’un mes comptat a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
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La manca de presentació, en els terminis establerts, de qualsevol dels documents previstos en la convocatòria,
comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de
Govern.
13. Pagament
Una vegada acceptada la beca, l’import concedit es lliurarà en el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació
del pagament.
14. Acceptació de les bases
El fet de participar en la convocatòria amb la presentació d’una sol·licitud per optar a la concessió de beca implica
l’acceptació d’aquestes bases.
15. Règim jurídic aplicable
Aquestes bases tenen el caràcter d’específiques per raó de l’objecte respecte de les Bases Generals de Subvencions
de la Diputació de Tarragona i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les quals es
remeten per a totes les qüestions que no estiguin previstes en aquestes bases, així com la normativa aplicable al
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària.
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16. Vigència
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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