INFORMACIÓ QUE CAL TENIR EN COMPTE
1. PREINSCRIPCIÓ PER ALS ALUMNES NOUS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JULIÀ
CANALS, CURS 2020-2021
Període de preinscripció: de l’1 al 19 de juny de 2020
Presentació telemàtica (Trobareu un full explicant com ho heu de fer)
Documentació a presentar:
1.- Full de preinscripció complimentat i signat
2.- Documentació identificativa
a) Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o de la
targeta de residència on consta el NIE
b) Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Les dades
d'identificació o filiació de l'alumnat estranger es podran acreditar amb els documents
d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen; en cas d’acolliment, la
resolució del Departament de Benestar Social i Família.
c) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de
presentar si s’al·leguen:
CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT
Existència de germans/anes a l’Escola o de pares o tutors legals que hi
treballen
Domicili familiar de l’alumne/a a
Proximitat del domicili al
Molins de Rei
centre (alternativament,
Domicili laboral de l’alumne, d’un
punts no acumulables)
pare/mare o tutor/a a Molins de Rei
Alumne/a, pare/mare o tutor/a beneficiaris de l’ajut de la Renda
Garantida de Ciutadania
Discapacitat >=33% de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a o
germans/anes
CRITERIS COMPLEMENTARIS DE PRIORITAT (en situació d’empat dels
criteris generals)
Per tenir l’edat idònia en relació amb el grup classe per al qual s’ha
preinscrit l’alumne/a
Per formar part de família nombrosa (3 o més fills) o per formar part
de família monoparental
Per procedir d’un centre, sufragat amb fons públics, que cessa la seva
activitat

PUNTS
40
30
20
10
10
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15
10

En cas de persistir empats es farà un SORTEIG.
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Els nens i nenes preinscrits que el proper curs facin 4t de PRIMÀRIA o un curs superior hauran de
fer una prova de nivell i la seva admissió estarà condicionada a l’existència de places vacants en
el nivell de llenguatge musical que els correspongui i en l’instrument que hagin sol·licitat. En cas
que la demanda superi l’oferta de places, s’aplicaran els criteris d’admissió.

.- Acreditació dels criteris generals de prioritat
Existència de germans/anes matriculats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen
El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies; per tant, no cal presentar cap
document.
Domicili familiar o laboral de l’alumne/a, pare/mare o tutor/a a Molins de Rei
El domicili familiar es comprovarà directament amb el DNI o NIE vigent de la persona sol·licitant.
El domicili laboral s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un
certificat emès amb aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim
d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb la
còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats
tributaris (model 036 o 037).
Renda garantida de ciutadania
Còpia de la resolució d’atorgament
Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/anes igual o superior al 33%
Còpia del certificat de discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior a 33%, emès per
l'ICASS, o còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat emesa per la Generalitat de Catalunya.
També s'admetran els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres
comunitats autònomes

.- Criteris complementaris d’admissió d’alumnat
Tenir l’edat idònia en relació amb el grup classe per al qual s’ha preinscrit l’alumne/a
Condició legal de família nombrosa o monoparental
Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent expedit pel Departament de
Benestar i Família
Per procedir d’un centre sufragat amb fons públics, que cessa la seva activitat
S’haurà d’acreditar la provinença d’aquest centre.
MOLT IMPORTANT:
 El lliurament del formulari de preinscripció d’alumnes nous no comporta la matriculació.
 És obligatori formalitzar la matrícula dins del període establert. L’alumnat preinscrit que
hagi estat admès i no hagi formalitzat la matrícula en temps i forma perdrà el dret a la
plaça.
 La formalització de la matrícula es farà del 6 al 21 de juliol de 2020.
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2. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
De l’1 de juny al 19 de juny
22 de juny
2 de juliol
2-3 de juliol
6 de juliol
Del 6 de juliol al 21 de juliol

PREINSCRIPCIÓ
Consell Escolar
(SORTEIG PER A ORDRE DE DESEMPAT)
Publicació
de
les
llistes
provisionals
baremades
Període de reclamacions
Publicació de la LLISTA DEFINITIVA
D’ADMESOS
MATRICULACIÓ

3. SORTEIG PER ORDENAR SOL·LICITUDS EMPATADES
D’acord amb la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el procediment
establert per l’Ajuntament de Molins de Rei per tal de resoldre les situacions d’empat que es
puguin produir un cop aplicats els criteris generals i els complementaris d’admissió, serà de
sorteig.
Data del sorteig: 22 de juny de 2020
Procediment: telemàtic
En el cas de germans que sol·licitin ser admesos en un mateix curs i durant el sorteig sigui admès
només un/a dels germans, l’altre germà/ana serà admès automàticament. Si el primer germà/ana
ocupés l’última plaça a sorteig, s’incrementarà la ràtio del grup en una plaça per tal de poder
admetre el germà/ana.
Les llistes d’espera que eventualment es puguin produir es gestionaran seguint els mateixos
criteris d’assignació de les places. Els preinscrits fora de termini s’afegiran a la llista d’espera
seguint l’ordre d’arribada.

4. RECLAMACIONS
Les reclamacions relatives a la preinscripció i matriculació seran resoltes en primera instància pel
Consell Escolar de l’EMMJC.
Es podrà interposar recurs d’alçada davant l’alcalde i, un cop resolt, s’entendrà esgotat en la via
administrativa.

5. MATRICULACIÓ
Es lliurarà un dossier de matriculació als alumnes preinscrits que hagin estat admesos amb tota la
documentació necessària i les instruccions per formalitzar la matrícula.
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6. IMPORTS DEL SERVEI PER AL CURS 2020-2021
D’acord amb les Ordenances Fiscals, aprovades pel Ple en data 26 de febrer de 2015 i vigents per
al curs 2020-21, els imports són els següents:
IMPORT REDUÏT PER TARIFACIÓ SOCIAL
(% de reducció sobre l’import general)

CONCEPTE
1.- Iniciació I, II i III
2.- Preliminar
3.- De 1r a 2n
4.- De 3r a 7è
5.- Només llenguatge musical
6.- Només cant coral
7.- Orquestra o grup instrumental
8.- Només un instrument
9.- Instrument suplementari

IMPORT
GENERAL

10%

20%

40%

60%

(renda
superior a
470,00 €
mensuals)

(renda de
405,01 € a
470,00 €
mensuals)

(renda de
343,01 € a
405,00 €
mensuals)

(renda de
278,01 € a
343,00 €
mensuals)

(renda de
219,00 € a
278,00 €
mensuals)

(renda
<219,00 €
mensuals)

247,17 €
578,61 €
840,78 €
948,43 €
552,92 €
247,17 €
247,17 €
820,48 €
448,22 €

222,45 €
520,75 €
756,70 €
853,59 €
497,63 €
222,45 €
222,45 €
738,43 €
403,40 €

197,74 €
462,89 €
672,62 €
758,74 €
442,34 €
197,74 €
197,74 €
656,38 €
358,58 €

148,30 €
347,17€
504,47 €
569,06 €
331,75 €
148,30 €
148,30 €
492,29 €
268,93 €

98,87 €
231,44 €
336,31 €
379,37 €
221,17 €
98,87 €
98,87 €
328,19 €
179,29 €

61,79 €
144,65 €
210,20 €
237,11 €
138,23 €
61,79 €
61,79 €
205,12 €
112,06 €

75%

La fórmula que s’emprarà per calcular el nivell de renda per càpita mensual dels membres de la
unitat familiar és la següent:
-renda mensual disponible per càpita: (A – B ) / C
On A = ingressos anuals nets de la unitat familiar de convivència (*) (suma dels ingressos nets
anuals de totes les persones que conviuen en el domicili) / 12. Aquests ingressos fan referència al
darrer exercici fiscal.
On B = import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al salari mínim interprofessional de l’any
corresponent
On C = nombre de membres de la unitat familiar de convivència
(*) Nota: Els ingressos anuals nets de la unitat familiar de convivència s’obtenen a partir de la
suma dels valors de determinades caselles de la declaració de la renda (s’han de sumar les
declaracions de tots els membres que conviuen en el domicili i tinguin l’obligació de presentar
declaració): rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, béns mobles no afectes a
activitats econòmiques –exclòs l’habitatge habitual i immobles assignats–, rendiments d’activitats
econòmiques en estimació directa, rendiments d’activitats econòmiques en estimació objectiva,
rendiments d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva, règims especials i
integració i compensació de guanys i pèrdues patrimonials de l’exercici.
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7. TARIFACIÓ SOCIAL I BONIFICACIONS
Aquestes reduccions només les podran sol·licitar l’alumnat preinscrit que hagi estat admès per al
curs 2020-2021 en el moment de fer la MATRÍCULA mitjançant l’imprès de sol·licitud específic
per a cada un dels supòsits que s’inclourà en el dossier de matriculació.
La tarifació social i les bonificacions corresponents s’estableixen per a famílies residents a Molins
de Rei.
Per a l’aplicació de les reduccions esmentades serà indispensable lliurar la documentació
acreditativa corresponent.
A. Tarifació social
Es fa d’acord amb la renda mensual disponible per càpita de les famílies usuàries, que es calcula
d’acord amb les dades tributàries del darrer exercici fiscal (any 2019), amb reduccions de l’import
general.
En cas d’informe amb proposta favorable dels Serveis Socials municipals, es podrà reduir
l’import fins al 100% del preu general.
B. Bonificacions fiscals
Aquestes bonificacions no són compatibles amb altres bonificacions i exempcions regulades en
la taxa.
1. Famílies nombroses i monoparentals
Les bonificacions que s’estableixen són:
- 25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals
- 50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills
- 100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills
Situacions especials: Els titulars amb nacionalitats no homologables o sense conveni podran
obtenir aquestes bonificacions sempre que tinguin vigent el permís de residència i amb domicili a
Molins de Rei.
2. Més d’un germà a l’EMMJC

-

La bonificació que s’estableix és:
90% de descompte a la família amb dos germans amb ingressos nets familiars no
superiors a 21.873,66 €
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8. PAGAMENT DE LA TAXA
Estaran sotmesos al pagament de la taxa totes les persones matriculades, com també els pares,
tutors o encarregats d'aquells que no hagin complert la majoria d'edat.
La taxa s'acreditarà en el moment de la formalització de la matrícula a alguna de les activitats
desenvolupades a l’EMMJC de la manera següent:
 el 25% de l’import general al formalitzar la matrícula mitjançant full
d’autoliquidació (s’enviarà per correu electrònic a l’adreça personal facilitada en
la preinscripció)
 el 75% de l’import restant pendent d’abonament o cobrament es regularitzarà en
tres liquidacions més, cadascuna d’un 25%, els mesos de desembre, febrer i abril
del curs corresponent.

9. CALENDARI I HORARI ESCOLAR
-

DATA D’INICI DE L’ACTIVITAT ESCOLAR: 14 de setembre de 2020
HORARI: els horaris poden tenir modificacions d’acord amb les necessitats del servei.

Abans de la matrícula s’assignarà el grup de llenguatge musical i es lliuraran els horaris del curs.

Nivell
elemental

Sensibilització

DEDICACIÓ HORÀRIA: dependrà del curs al qual estigui matriculat l’alumne/a, segons aquest
quadre:
LLENGUATGE
CANT CORAL
INSTRUMENT
MUSICAL

Nivell
mitjà

-

INICIACIÓ I
INICIACIÓ II
INICIACIÓ III
PRELIMINAR
PRIMER
SEGON
TERCER
QUART
CINQUÈ
SISÈ
SETÈ

1h
1h
1h
2h
2h
2h
2h
3h
3h
3h
3h

½h
½h
1h
1h
1h
1h
1h

½ h (tallers)
½h
¾h
1h
1h
1h
1h
1h
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