ANNEX 1
SOL·LICITUD PER A AJUTS EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT MUSICAL, ANY 2019,
PER A ESCOLES DE MÚSICA
AJUNTAMENT: ____________________________________________________________________
ADREÇA: _________________________________________________________________________
POBLACIÓ: _______________________________ CP: _________TELÈFON: ______________________
PERSONA DE CONTACTE: ________________________E-MAIL:_____________________________
A.

Motivació

de

la

despesa:

______________________________________________________

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________(s’adjunta annex)
B.

Nombre d’alumnes beneficiaris: ____________________

C.

Pressupost anual global d’ingressos i despeses de l’escola municipal.
Ingressos: ____________________ Despeses: ____________________

D.

Pressupost de la despesa: ____________________

E.

Import sol·licitat: ____________________

Amb aquesta finalitat es tramet la documentació següent, en el benentès que es compromet a
complir totes i cadascuna de les obligacions establertes en la convocatòria de bases per a la qual
sol·licita la subvenció.
Programa educatiu general, any 2019 (màxim 1 pàgina).
Motivació de la despesa (màxim 15 línies).
Certificat de l’interventor de l’ajuntament on consti la consignació pressupostària prevista per dur
a terme la formació musical i l’import total del pressupost total de la corporació per a l’exercici
2019.
Acreditació de l’autorització com a escola municipal o tràmits efectuats davant l’organisme
corresponent de la Generalitat
En el cas que la sol·licitud vagi destinada a sufragar despeses de personal, còpia del contracte o
document que acrediti la relació laboral entre el professor i l’ajuntament.
Altres: _____________________________________________________________
En el cas de concedir-se la subvenció sol·licitada i segons el que disposa l’article 119 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals (ROAS), es compromet expressament:
1. Acceptar l’import de la subvenció o ajut que es concedeixi i trametre el model corresponent.
2. Destinar l’import atorgat al concepte i/o activitat pel qual es concedeix.

I amb les finalitats abans exposades us trametem aquesta petició acompanyada de la documentació
corresponent.
_______________________, _______ d ________________________ de 2019
(signatura)

ANNEX 2

CERTIFICAT DE L’INTERVENTOR
PER A ESCOLES DE MÚSICA

__________________________________ , interventor/a de l’Ajuntament de _____________________

CERTIFICO:

1. Que la consignació pressupostària prevista per dur a terme la formació musical
o artística és ___________________________________.

2.

Que

l’import

total

del

pressupost

de

l’exercici

_________________________________________.

I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde.

________________ , de ___________________ de 2019

L’interventor/a

Vist i plau
L’alcalde,

2019

és

ANNEX 3
ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE EN
MATÈRIA D’ENSENYAMENT MUSICAL, ANY 2019

____________________________________________________, com a alcalde-president de l’Ajuntament
de _______________________________________________________,
FAIG CONSTAR que acceptem la subvenció de ________________________ € per
desenvolupament de les activitats de __________________________________________________
_______________________________________________ i accepta les condicions de l’atorgament.
_____________________, d ______________________ de 2019
(Signatura i segell)

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
c. Barcelona, 152
43500 TORTOSA

DADES BANCÀRIES
Nom beneficiari: ______________________________________________
Banc/Caixa: __________________________________________________
Oficina: _____________________________________________________
Núm. de compte: ______________________________________________

a

