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Exposició de motius
Aquest Ajuntament, amb la finalitat de potenciar els estudis de música entre els veïns de Sagunt
matriculats al Conservatori Professional de Música Victoria i Joaquín Rodrigo de la localitat, destina
importants recursos econòmics mitjançant la concessió de beques. Aquestes beques es configuren
com a mecanisme que possibilita la igualtat en l'accés als estudis de música dels habitants de
Sagunt, al conservatori del nostre municipi, amb independència de les competències normatives i
d'execució del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport així com de la Generalitat Valenciana. Les
beques s'emmarquen dins de l'acció de foment conduent a fer efectiu el principi d'igualtat
d'oportunitats de tots els veïns del municipi en l'accés a l'educació musical.
Mitjançant aquestes beques es pretén potenciar l'esforç acadèmic i la responsabilitat, introduint al
seu torn criteris de progressivitat vinculats al nivell econòmic de les famílies. No obstant açò, la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, pel que fa
al marc normatiu sobre la competència municipal ha experimentat profunds canvis quant a la
prestació de serveis en l'àmbit educatiu.
L'art. 83 de la Llei Orgànica d'Educació garanteix la igualtat de totes les persones en l'exercici del
dret a l'educació i, per tal motiu, els estudiants amb condicions socioeconòmiques desfavorables
tindran dret a obtindre beca. En l'ensenyament postobligatori, les beques i ajudes a l'estudi tindran
en compte a més l'expedient acadèmic.
No obstant açò, amb la finalitat d'articular un sistema eficaç de verificació i control de les beques i
ajudes concedides, s'establiran els procediments necessaris d'informació, coordinació i cooperació
entre les diferents administracions educatives.
Per a possibilitar aquestes circumstàncies, és necessari establir un nou marc reglamentari per a
adaptar-nos a les noves directrius marcades tant per la Llei 15/2014 de 16 de setembre (modifica la
Llei 38/2003 General de Subvencions quant a l'establiment de la Base de dades Nacional de
Subvencions (BDNS) com a sistema nacional de publicitat de subvencions), de racionalització del
sector públic, i Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern. Ambdues normes pretenen impulsar el compliment efectiu dels principis de publicitat,
transparència i més gran eficàcia en l'assignació dels recursos públics, principis que, entre uns
altres, regeixen l'exercici de l'acció de foment i són d'obligada aplicació per al conjunt de les
administracions públiques i per a aquest Ajuntament en particular.
Per tot açò, amb la present Ordenança, es pretén donar compliment a la finalitat que comporta la
concessió d'aquestes beques així com les directrius assenyalades en les normes anteriors, regulant
les bases específiques de la concessió de beques municipals per a cursar estudis de música en el
Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt; així mateix es constitueix com una
disposició reglamentària que es considerarà norma aplicable en el procediment de concessió, gestió
i justificació de beques atorgades en règim de concurrència competitiva.
De conformitat amb els arts. 49 de la Llei de Bases de Règim Local i 56 del Text Refós de les
Disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril, aquest Ajuntament fa ús de les facultats que la llei li confereix per a l'elaboració de la
present ordenança.

Base primera. Definició de l'objecte i modalitats de la beca
L'objecte de les presents bases és definir, en el marc del que estableix la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, d'ara endavant LGS, i pel Reglament de la Llei General de
Subvencions aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, d'ara endavant RLGS, les condicions i el
procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió de beques destinades als alumnes del municipi
que realitzen els seus estudis al Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo de localitat.
Els conceptes a becar, a excepció de l'examen d'accés, són les taxes corresponents a la matrícula i
la mensualitat arreplegades en l'Ordenança Fiscal reguladora de les taxes del Conservatori.
Base segona. Requisits i condició de beneficiari de les beques
1. A l'efecte del que es disposa en aquestes bases, tindran la consideració de beneficiaris les
persones matriculades al Conservatori, que podran actuar per si mateixos o a través del seu
representant legal, en el cas de no tindre capacitat d'obrar. Si actuen per mitjà de representant legal,
les obligacions formals i materials recollides en aquesta ordenança s'exigiran respecte al
representant legal.
2. Requisits dels beneficiaris.
a) No estar sotmesos en cap de les causes d'incompatibilitats o prohibicions per a ser beneficiaris
recollides en l'art. 13 LGS.
b) Haver formalitzat matrícula al Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo en el curs
escolar objecte de la convocatòria.
c) El beneficiari haurà de promocionar de curs o iniciar els seus estudis musicals en el grau
professional al Conservatori.
d) El beneficiari haurà de ser veí del municipi i estar empadronat ininterrompudament almenys amb
un any d'antiguitat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas dels
menors d'edat haurà d'estar empadronat almenys amb un dels seus tutors.
i) La renda de la unitat familiar de l'últim exercici disponible, dividida entre el nombre de membres,
no excedirà de quatre vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).
f) Presentar la documentació preceptiva exigida en la Base Sisena, considerant que la que es
refereix al punt 5 d'aquesta base és potestativa.
3. Els requisits exigits en les presents Bases, així com els mèrits al fet que es refereix la Base
Setena, s'han d'acreditar a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
Base tercera. Publicitat de les bases i de la convocatòria
1. La present Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), així
com en la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt.
2. La convocatòria anual de les subvencions s'efectuarà abans que finalitze l'últim quadrimestre de
l'any natural, amb referència al curs escolar que s'inicie. No obstant açò, aquest Ajuntament no està
obligat a efectuar-la.
3. La corresponent convocatòria haurà de publicar-se en la BDNS, i se’n trametrà l'extracte al BOP
per a publicar-la. Així mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el tauler d'anuncis de la seu
electrònica d'aquest Ajuntament.
4. En la convocatòria s'indicarà l'IPREM de referència, i s’hi indicaran els límits de la renda d'acord
amb el nombre de membres de la unitat familiar.
Base quarta. Base de dades Nacional de Subvencions
1. Amb la finalitat de garantir la transparència en els procediments de concessió de subvencions
exigida per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern, la BDNS operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions. A tals efectes,
l'Ajuntament de Sagunt haurà de remetre a la BDNS informació sobre les convocatòries i les
resolucions de concessió.
2. Els obligats a subministrar informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió
seran els responsables de cadascuna de les àrees gestores d'aquest Ajuntament que tramiten les
beques.

Base cinquena. Termini de presentació de les sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà el que figure en la convocatòria anual de beques.
2. En tot cas, el termini de presentació de sol·licituds serà com a mínim de 20 dies. El termini
començarà a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP de València i
finalitzarà en el termini que es determine en la convocatòria.
3. L'incompliment del termini establit per a la presentació de les sol·licituds determinarà
automàticament l'exclusió de la sol·licitud per presentació extemporània.
Base sisena. Documentació a presentar
1. La sol·licitud es realitzarà per mitjà de la presentació dels corresponents impresos normalitzats
per a la concessió de beques, acompanyada de la documentació complementària, disponible en la
seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt (www.sagunt.es).
2. La sol·licitud, així com la resta de documentació exigida, haurà de presentar-se dins del termini
previst en la convocatòria anual, en el Registre General d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels
mitjans assenyalats en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC).
3. La sol·licitud haurà d'estar subscrita per l'interessat o per qui tinga conferida la representació.
4. La documentació preceptiva que ha d'acompanyar la sol·licitud serà la detallada en aquest
apartat, en concret:
a) Declaració del beneficiari o tutor, si escau, de no estar sotmés a les prohibicions per a
obtindre la condició de beneficiari, establides en l'article 13.2 i 3 de la LGS, i de trobar-se al
corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Sagunt o altres administracions
públiques, i enfront de la Seguretat Social.
b) Declaració de beques sol·licitades o concedides, solament en el cas que s'haja sol·licitat
la concessió d'altres beques a altres administracions o ens públics per a la mateixa finalitat
d'estudis musicals.
c) Llibre de família i/o documentació que justifique la unitat familiar.
d) En cas de primera matrícula al Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo de
Sagunt (trasllat d'altres conservatoris):
1. Alumnes procedents d'altres conservatoris: certificat on conste la puntuació
mitjana obtinguda en l'últim curs realitzat.
2. Alumnes que no hagen finalitzat cap curs d'estudis professionals de música i es
traslladen al Conservatori de Sagunt: certificat del conservatori on es faça constar la
puntuació obtinguda en la prova d'accés.
5. Ingressos unitat familiar corresponents a l'última declaració de la renda efectuada. Per a tal fi
haurà d'emplenar el corresponent document d'autorització.
6. Presentada la sol·licitud, es comprovarà que la documentació és correcta. En cas de no ser així,
es requerirà els interessats perquè en el termini de deu dies acompanyen els documents preceptius,
amb prevenció que si no ho feren se’ls tindrà per desistits de la seua petició i que, prèvia resolució
corresponent, es procedirà a l'arxiu de l'expedient, d'acord amb el que es disposa en l'art. 71 LRJPAC.
7. Aquest Ajuntament podrà habilitar una seu electrònica amb la finalitat que els interessats puguen
presentar les seues sol·licituds a través d'ella.
8. Es comprovarà d'ofici per l'Àrea Gestora les següents circumstàncies:
- L'empadronament.
- Estar al corrent de les seues obligacions fiscals, d'acord amb el punt 8 d'aquesta base
- L'expedient acadèmic, en el cas dels alumnes matriculats en el curs anterior al Conservatori
Professional de Música Joaquín Rodrigo.

- Puntuació obtinguda en la prova d'accés realitzada al Conservatori de Sagunt.
9. Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè l'Ajuntament de
Sagunt obtinga de forma directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, a través de certificats telemàtics, en aquest cas, el sol·licitant no haurà d'aportar la
corresponent certificació.
No obstant açò, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors
els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els casos
que procedisquen.
Base setena. Finançament de les beques. Quantia individualitzada de la beca
1. Les beques es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària del Pressupost municipal de
l'Ajuntament de Sagunt que s'habilite a aquest efecte. L'import del crèdit pressupostari destinat a
finançar aquestes ajudes es determinarà anualment a través de la convocatòria.
Aquesta quantia podrà incrementar-se en els supòsits previstos en l'art. 58.2 RLGS.
2. La quantia de la beca es calcularà sobre els epígrafs 2.1, 2.2 i 2.3 de la present base, tenint en
compte la taxa recollida en la corresponent ordenança fiscal i les seues bonificacions.
2.1. Requisit acadèmic.
Es valorarà en funció de la nota obtinguda en l'últim curs realitzat o si escau en la prova d'accés,
arredonint-se, en cas de tindre decimals, per excés quan els decimals siguen iguals o superiors a
0,50, i arredonint per defecte quan siga inferior, segons es detalla:
Expedient acadèmic o prova d'accés puntuació:
Expedient acadèmic o prova d’accés
Qualificació igual a 10
Qualificació igual a 9
Qualificació igual a 8
Qualificació igual a 7
Qualificació igual a 6
Qualificació igual a 5
Qualificació inferior a 5

Puntuació
10 punts
9 punts
8 punts
7 punts
6 punts
5 punts
3 punts

2.2. Valoració de la renda de la unitat familiar.
La valoració de la renda es realitzarà tenint en compte els ingressos de tots els membres
computables de la unitat familiar.
Per a determinar la seua valoració es tindrà en compte l'IPREM.
2.2.1. Es consideren membres computables de la unitat familiar la integrada pels cònjuges i els fills
o filles menors de divuit anys així com els majors d'aquesta edat i menors de vint-i-sis anys que
convisquen en el domicili familiar i no perceben cap tipus d'ingrés.
En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideren
membres computables el cònjuge o, si escau, la persona a la qual es trobe unit per anàloga relació,
així com els fills, si n’hi haguera, i que convisquen en el mateix domicili. En aquest cas s'haurà de
justificar vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals entre els progenitors.
En el cas de divorci o separació legal dels progenitors no es considerarà membre computable aquell
d'ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca.
En el cas que el beneficiari de la beca siga un menor en acolliment familiar o en règim de tutoria, les
circumstàncies descrites seran aplicable a la família d'acolliment o tutors legals.
2.2.2. La Renda de la unitat familiar que es tindrà en compte serà la corresponent a l'últim exercici
disponible, una vegada realitzada la divisió entre el nombre de membres computables de la unitat
familiar actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la següent fórmula:
X= Suma d'ingressos unitat familiar / Nombre de membres unitat familiar
Es valorarà:
Ingressos familiars puntuació

Ingressos familiars

Puntuació

X inferior a 1,5 de l’IPREM

5 punts

X major o igual a 1,5 i no superior a 2

2 punts

X superior a 2 i inferior a 2,5

1 punt

2.3. Quantia de la beca
Es determinarà en funció de la puntuació obtinguda d'acord amb els punts 2.1 i 2.2 de la present
base i s'aplicarà el percentatge sobre el cost de la taxa acadèmica vigent en la corresponent
ordenança fiscal municipal, tenint en compte el següent detall:
Puntuació

Quantia de la beca.
Aplicable sobre
coste de la taxa

15 punts

75 %

13 i 14 punts

35 %

11 i 12 punts

25 %

De 8 a 10 punts

15 %

Menys de 8 punts

10 %

el

Base vuitena. Compatibilitat amb altres ajudes per a la mateixa finalitat
Aquestes ajudes són incompatibles amb altres beques que, atorgades per qualsevol altra
administració o entitat pública que tinguen la mateixa finalitat, cursar estudis de música.
S'haurà de comunicar a l'Ajuntament de Sagunt l'obtenció d'altres beques o ajudes públiques que
financen l'activitat becada. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega.
En cas d'obtenció simultània, el beneficiari haurà de triar entra la beca concedida per l'Ajuntament
de Sagunt o la/les concedida/des per les altres administracions o entitats públiques.
En cas d'optar per la concessió d'aquest Ajuntament, haurà de desistir de les altres. Si tria alguna o
algunes de les altres ajudes concedides haurà de desistir per escrit, davant l'Ajuntament de Sagunt,
en el termini de 10 dies i reintegrar l'import concedit, amb els corresponents interessos de demora.
En qualsevol cas, l'Ajuntament de Sagunt verificarà d'ofici la concurrència de beques.
Base novena. Forma de concessió de la beca i criteris objectius d'atorgament
1. Instrucció.
1.1. La instrucció del procediment es durà a terme pel funcionari competent del departament gestor.
Correspon a l'instructor, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 24 LGS, realitzar d'ofici totes
les actuacions que considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les
dades i documents en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.
1.2. Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament:
a) Una fase de preevaluació en la qual es verificarà el compliment de les condicions imposades per
a adquirir la condició de beneficiari. Aquesta fase contindrà informe de l'instructor en el qual conste
si, de la informació que hi ha en el seu poder, es desprèn que els beneficiaris compleixen els
requisits necessaris.
b) Prevaloració de les sol·licituds que compleixen els requisits pels tècnics o funcionaris competents
en la qual es concrete el resultat de la puntuació de cadascuna de les sol·licituds, conforme els
criteris de valoració establits en la base setena. La prevaloració s'efectuarà amb l'assistència dels
tècnics corresponents i de l'instructor de l'expedient.
c) Proposta de concessió emesa per la Comissió de Valoració. La Comissió de Valoració per a la
concessió de beques per a l'alumnat de Sagunt matriculat al Conservatori Professional de Música
Joaquín Rodrigo, constituïda segons la Base Desena, tindrà en compte la relació prioritzada

efectuada en la fase de prevaloració, determinarà la relació definitiva i, en funció d’aquesta,
assignarà l'import de les ajudes per a cada beneficiari.
En cas de produir-se empats, es dirimiran aplicant d'acord amb aquest ordre els següents criteris:
a) Major puntuació obtinguda en curs anterior realitzat al Conservatori de Sagunt o en altres
conservatoris. En el cas d'alumnes que es matriculen per primera vegada al Conservatori i no hagen
iniciat els estudis de música, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en la prova d'accés.
b) Menor renda de la unitat familiar.
c) Una vegada aplicats els criteris descrits, si hi haguera cap empat, es procedirà a realitzar el
corresponent sorteig.
Una vegada esgotat el crèdit pressupostari, no es concediran més beques, encara que els
sol·licitants tinguen la totalitat dels requisits exigits per a la seua obtenció, tret que l'òrgan competent
procedisca a ampliar el crèdit pressupostari de la línia de subvenció. Podran establir-se, si escau,
llistes d'espera per a la concessió de beques sense necessitat de nova convocatòria.
d) La proposta de concessió de l'òrgan col·legiat es formularà a través de l'òrgan instructor de
l'expedient, motivada com cal, que s'elevarà a la Junta de Govern Local per a l'adopció de l'acord de
concessió o denegació, i, si escau, de la no admissió a tràmit de les sol·licituds presentades fora de
termini.
2. Resolució
2.1. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució del procediment de concessió de les beques,
posant fi a la via administrativa.
2.2. La resolució de la concessió ha de ser motivada i s’hi farà constar el crèdit pressupostari al qual
s'imputen, beneficiari i quantitat concedida. Haurà de contindre també la relació dels sol·licitants les
sol·licituds dels quals es desestimen.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió no podrà
excedir de quatre mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent
convocatòria, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior.
3. Notificació de la resolució i efectes del silenci administratiu
3.1. L'acord municipal que resol el procediment es notificarà als interessats, de conformitat amb
l'assenyalat en l'art. 59.6 LRJ-PAC, a través de la seu electrònica del Ajuntament de Sagunt.
3.2. El venciment del termini sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats per a
entendre desestimades, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la beca.
4. Publicitat de les beques concedides.
L'Ajuntament de Sagunt haurà de remetre a la BDNS les beques concedides amb indicació, segons
cada cas, de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari,
quantitat concedida i objecte o finalitat de les beques.
Quan el beneficiari de la subvenció siga menor d'edat i no tinga obligació de disposar de DNI, es
registrarà en la BDNS com a beneficiari de la subvenció el seu representant legal.
Base desena. Criteris objectius de la concessió
1. De conformitat amb el que es disposa en l'art. 17.3.i) LGS, les sol·licituds que complisquen els
requisits establits en aquestes bases, es valoraran i seleccionaran tenint en compte els criteris
objectius de valoració establits en la base setena.
2. Es faculta l'Alcalde per a dictar, si escau, una instrucció que desenvolupe la manera d'acreditar
els mèrits continguts en el present Barem, a la qual se li donarà la publicitat que corresponga.
Base onzena. Composició de l'òrgan col·legiat per a la valoració de les beques
La Comissió de Valoració estarà integrada per la direcció, el/la cap d'estudis i la secretaria del
Conservatori, així com per un funcionari del Departament d'Educació, serà l'òrgan col·legiat que
emeta informe preceptiu, segons s'estableix en l'art 22.1 LGS, en el qual es concrete el resultat de
l'avaluació i valoració efectuada.
Base dotzena. Desistiment
L'interessat podrà desistir de la seua sol·licitud en qualsevol moment.

Base tretzena. Obligacions dels beneficiaris de les beques
Són obligacions del beneficiari:
1. D'acord amb l'article 14 LGS, els beneficiaris de les beques adquireixen l'obligació de sotmetre's
a les actuacions de comprovació i control que siguen degudament requerides pels òrgans
municipals, i aportaran tota la informació que els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions i
que estiguen relacionades amb la concessió de la beca.
2. L'obtenció simultània de dues o més beques o ajudes per a aquesta mateixa finalitat, atorgades
per altres administracions o entitats públiques, seran causa de reintegrament, d'acord amb la base
vuitena.
3. Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent
en el compliment de les seues obligacions tributàries, entre les quals s'inclouen les municipals i
enfront de la Seguretat Social, i sense perjudici de l'establit en la disposició addicional divuitena de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
4. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en la LGS, relatiu a les
causes de reintegrament.
Base catorzena. Forma de pagament
1. Una vegada resolta la convocatòria, l'import de la beca s'abonarà mitjançant transferència en un
únic pagament en el compte corrent que l'interessat especifique en la seua sol·licitud.
Si un alumne becat causara baixa durant el curs escolar, haurà de reintegrar la part proporcional, i
es prorratejarà la quantitat becada en funció de la data de la baixa al Conservatori de Música.
El beneficiari de la beca podrà procedir a la devolució voluntària (reintegrament) sense necessitat
prèvia de requeriment per part de l'Ajuntament. Aquesta devolució s'efectuarà per mitjà del
document d'ingrés (carta de pagament), que serà facilitat en qualssevol dels serveis d'atenció del
ciutadà. L'import del reintegrament serà la quantitat corresponent al temps becat i no escolaritzat,
per haver sol·licitat la baixa en els estudis musicals, així com els corresponents interessos de
demora, calculats des de la data de pagament de la beca fins a la data en la qual es va presentar la
baixa.
En el cas que el beneficiari no procedisca de manera voluntària a aquesta devolució, l'Ajuntament,
previ expedient de reintegrament, exigirà la devolució de la quantitat corresponent, així com els
interessos de demora, des del moment del pagament de la beca fins a la data en la qual s'acorde la
procedència del reintegrament.
2. No podrà realitzar-se el pagament de la beca mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o siga deutor per
resolució de procedència de reintegrament.
Base quinzena. Infraccions i sancions en matèria de beques
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de beques les accions i omissions tipificades
en els arts. 56, 57 i 58 LGS, que seran sancionables fins i tot a títol de simple negligència.
2. Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional
s'aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda.
3. Les classes de sancions i la seua graduació estan establides en els arts. 59 i 60 i següents LGS.
La imposició de les sancions s'efectuarà mitjançant expedient administratiu en el qual, en tot cas, es
donarà audiència a l'interessat abans de dictar-se l'acord corresponent i que serà tramitat segons el
que disposa la Llei 30/1992 de 26 de novembre.
4. En els supòsits que la conducta poguera ser constitutiva de delicte, l'Ajuntament de Sagunt
passarà la denúncia a la jurisdicció competent i s'abstindrà de seguir procediment sancionador
mentre l'autoritat judicial no dicte sentència en ferm, tinga lloc el sobreseïment o l'arxivament de les
actuacions o es produïsca la devolució de l'expedient pel Ministeri Fiscal.
Base setzena. Responsabilitat en cas de reintegrament de la beca
1. Els beneficiaris, en els casos contemplats en l'art. 37 LGS i base catorzena de la present
Ordenança, hauran de reintegrar la totalitat o part de les quantitats percebudes més els

corresponents interessos de demora. Aquesta obligació serà independent de les sancions que, si
escau, resulten exigibles.
2. Els subjectes responsables del reintegrament i l'abast de la responsabilitat està assenyalada en
l'art. 40 LGS.
Base dissetena. Normativa aplicable
Les beques es regiran pel que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Reglament de la Llei General de Subvencions, la present Ordenança, i les Bases
d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Sagunt vigents a cada moment, així com per les
restants normes de dret administratiu, i, en defecte d'açò, les normes de dret privat.
Base divuitena. Vigència de les Bases
Aquestes Bases tindran caràcter indefinit i mantindran la seua vigència fins que es modifiquen o
deroguen expressament, i entraran en vigor una vegada es publiquen en el Butlletí Oficial de la
Província i haja transcorregut el termini al que es refereix l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
Disposició derogatòria única
Queda derogada l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de beques d'estudi
destinades a l'alumnat de Sagunt matriculat al Conservatori Professional de Música Joaquín
Rodrigo de Sagunt, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament per acord de data 25/10/2011 (BOP de
València 04/01/2012) i modificades per Ple de 27/12/2012 i de 24/06/2014 (BOP 19/03/2013 i
15/09/2014).
Disposició transitòria primera
Les beques convocades i concedides amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Ordenança
es regiran per l'anterior de data 25/10/2011 (BOP de València 04/01/2012) i modificades per Ple de
27/12/2012 i de 24/06/2014 (BOP 19/03/2013 i 15/09/2014).
Disposició transitòria segona
A les beques convocades i concedides a partir de l'1 de gener de 2016 els serà aplicable el que
disposa la present Ordenança.

