
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN MATÈ RIA 
D’ENSENYAMENT MUSICAL, ANY 2016 
 
Base 1a- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  
 
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajuts per al finançament de les escoles de 
música municipals, d’acord amb el conveni esmentat. 
 
Base 2a- DESTINACIÓ DELS AJUTS  
 
2.1. Aquesta convocatòria va destinada a tots els ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades de la comarca del Baix Ebre que incentivin i promoguin la formació 
musical a través d’escoles municipals de música. 
 
2.2. Podran ser subvencionades les despeses de professorat, d’equipament necessari o de 
material complementari per a dur a terme la formació esmentada produïdes entre l’1 de 
gener al 30 de setembre de 2016. 
 
2.3. En cap cas es subvencionaran despeses de subministraments (aigua, llum, telèfon...), 
inversió (pintura, enllumenat o altres millores d’edificis i aules) ni cap tipus d’equipament o 
material que no tingui una finalitat educativa en l’àmbit musical. 
 
Base 3a- TRAMITACIÓ I REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS  
 
3.1. Les sol·licituds d’ajuts, seguint el model que figura en l’annex 1, es dirigiran al Consell 
Comarcal del Baix Ebre i aniran acompanyades de la següent documentació: 
 

- Full de sol·licitud-memòria (d’acord amb el model annex 1) on constin les següents 
dades : 

- Programa educatiu general del curs vigent en el moment de la convocatòria. 
- Relació d’esdeveniments, previstos i realitzats durant el 2016, on hagi 

participat l’escola municipal. 
- Motivació de la despesa . 
- Nombre d’alumnes beneficiaris.  
- Pressupost anual global i detallat per partides d’ingressos i despeses de 

l’escola municipal . 
- Pressupost de la despesa i import sol·licitat. 

 
-  Un certificat de l’interventor de l’ajuntament (d’acord amb el model annex 2), on consti 
la consignació pressupostària prevista per dur a terme la formació musical i l’import del 
pressupost total de l’ajuntament o, en el seu cas, EMD per a l’exercici 2016. 
 
- Acreditació de l’autorització com a escola de música o tràmits efectuats davant 
l’organisme corresponent de la Generalitat.  

 
- En el cas que la sol·licitud vagi destinada a sufragar despeses de personal, serà 
necessari i imprescindible aportar còpia del contracte o document que acrediti la relació 
laboral entre el professor i l’ajuntament . 

 



 

Base 4a- PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR  
 
Un cop rebuda la sol·licitud, per part dels tècnics de l’Àrea de d’Ensenyament, s’avaluarà 
que compti amb tota la documentació descrita a la clàusula anterior. Si és correcta es 
passarà a avaluar per al seu atorgament. En cas de tenir defectes se sol·licitarà la seva 
esmena i, un cop esmenada, se seguirà el mateix tràmit. En cas que, un cop fet el 
requeriment corresponent, no es compti amb tota la documentació necessària per procedir 
a la valoració dels ajuts d’acord a la base 5 i, per tant, no es pugui valorar algun dels 
paràmetres fixats, la puntuació d’aquell paràmetre serà de 0 punts.  
 
L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ requeriment, en 
el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació. En el 
cas que passat aquest termini no s’hagi presentat la documentació demanada es 
considerarà, prèvia resolució expressa per part de l’òrgan competent dictada en el termini 
màxim de sis mesos,  que el sol·licitant desisteix de la petició. 
 
Base 5a- AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  
 
Les sol·licituds es valoraran d’acord als següents criteris: 
 

a) Programa educatiu del curs vigent en el moment de la convocatòria (màxim 20 
punts).  

b) Motivació de la despesa sol·licitada (màxim 10 punts). 
c) Pressupost general de l’escola municipal o activitat pròpia, de forma que com més 

elevat sigui el pressupost global, major puntuació (màxim 10 punts). 
d) Aportació de l’ajuntament a la formació musical en relació al pressupost global, de 

forma que com major incidència, major puntuació (màxim 10 punts). 
e) Nombre d’alumnes beneficiaris, de forma que com major nombre d’alumnes, major 

puntuació (màxim 15 punts). 
f) Relació d’esdeveniments on hagin participat o tinguin previsió de participar els 

alumnes per a mostrar el seu aprenentatge durant l’any 2016 (màxim 15 punts). 
 
Base 6a- IMPORT DELS AJUTS  
 
6.1. Amb la xifra resultant de la valoració de les sol·licituds en funció dels criteris 
d’avaluació citats en l’apartat 5 de les bases, s’establirà un rànquing de puntuació entre les 
diferents sol·licituds.  
 
D’acord a aquest rànquing i fins a esgotar la partida pressupostària, s’establiran els imports 
dels ajuts o subvencions a cadascuna de les sol·licituds de major a menor puntuació. 
 
6.2. Els ajuts o subvencions seran, generalment, de caràcter dinerari.  
 
6.3. L’import d’aquests ajuts o subvencions no podrà superar, en cap cas, una quantitat 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de la despesa subvencionada. 
 
Base 7a- RESOLUCIÓ  
 



 

La resolució dels ajuts tindrà lloc en el termini d’un mes a partir de la data màxima de 
presentació de les sol·licituds i serà resolta pel president del Consell Comarcal del Baix 
Ebre previ dictamen de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i 
Esports.  
 
Base 8a- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS  
 
8.1. La concessió de l’ajut serà degudament comunicada a l’ajuntament, el qual ho haurà 
de justificar amb un termini màxim que no podrà excedir el 30 de novembre de 2016. 
 
8.2. En cas que no s’hagi justificat l’ajut dintre del termini establert, les quantitats atorgades 
es donaran de baixa del pressupost sense cap més tràmit, a excepció dels casos en què 
es sol·liciti una pròrroga. Aquesta haurà d’estar degudament motivada i es podrà sol·licitar 
fins al termini màxim de justificació dels ajuts (30 de novembre de 2016), petició que serà 
informada per la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports i resolta 
pel president del Consell Comarcal.  
 
8.3. Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament 
emplenat, l’expedient de justificació de subvenció o ajut, segons Annex 2 al que s’hi haurà 
d’adjuntar: 
 

-En el cas de despeses en material, fotocòpia compulsada de les factures 
acreditatives de la despesa. 
 
-En el cas de professorat, un certificat de l’interventor conforme s’ha procedit al 
pagament de la nòmina i la Seguretat Social corresponent. 
 

8.4. L’import global dels ajuts per cadascun dels ens locals beneficiaris no podrà superar el 
50 % de la despesa realment realitzada i justificada. 
 
8.5. El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva el dret de comprovar el 
desenvolupament de l’activitat i la despesa realment efectuada i a retirar l’ajut en cas que 
s’incompleixi algun dels requisits pels quals ha estat atorgat. 
 
Base 9a- TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LI CITUDS 
 
El termini màxim per presentar i admetre les sol·licituds referents a aquesta convocatòria 
serà el 30 de setembre de 2016. No s’admetrà cap més sol·licitud després de la data 
fixada.  
 
Base 10a- INTERPRETACIÓ DE LES BASES  
 
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el 
que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.  
 



 

Base 11a- PUBLICACIÓ DE LES BASES  
 
Aquestes bases seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al 
tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i a la seva pàgina web 
(www.baixebre.cat) on es podran consultar tots els annexos. 
 
Tortosa, juny de 2016 


