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CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT OE CATALUNYA, 
MITJANCANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL 
CONSERVATORI DE MÚSICA DE BARCELONA DE TITULARITAT DE LA 
CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS 2013-2014 

Barcelona, I!I 5 HAf6 2015 

REUNITS 

L'Honorable Senyora Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

L'ExceHentfssim Senyor Xavier Trias Vidal de Llobatera, alcalde president de 
"Ajuntament de Barcelona. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Departament d'Ensenyament, d'acord amb el 
nomenament fet pel Deeret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que 
li atribueix I'article 12 de la Llei 13/1 989, de 14 de desembre, d'organització, 
procediment j régim juridic de l'Administracf6 de la Generalitat de Catalunya. 

El segon, en nom j representació de l'Ajuntament de Barcelona amb NIF P0801900B, 
en virtut de les facultats que Ii són reconegudes a I'article 53.1 del Text refós de la lIei 
municipal i de régim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril , assistit en aquest acte pel senyor Jordi Cases i Pallan!!s, Secretari General de 
I'Excm. Ajuntament d'aquesta Ciutal, nomenat per Oecret d'Alcaldia de data18 de juny 
de 2002.en funcions d'assessorament segons disposa I'apartat e) de I'article 3 del RO 
1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Regim Jurídic del Funcionaris 
d'Administració Local amb habilitaci6 nacional, i en I'exercici de les seves funcions de 
fedatari i d'assessorament legal de la Corporació, segons I'article 92 bis de la lIei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Régim Local. 

Les parts es reconeixen rec[procament la competencia i la capacitat legal per tal de 
formalitzar aquest conveni i , en conseqüencia: 

EXPOSEN 

L'article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, disposa que el 
Departament d'Ensenyament pot subvencionar ensenyaments de regim especial. 

L'article 65 de I'esmentada lIei estableix, dintre deis ensenyaments artistics reglats de 
música, els ensenyaments professionals de música. 

A Catalunya, els centres públics que imparteixen els ensenyaments reglats de grau 
professional de música s6n de titularitat de I'Administració local de Catalunya. ~t,:¡ , 
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El Oepartament d'Ensenyament ha coHaborat en el sosteniment del funcionamen~s 
conservatoris de música, de titularitat de les corporacions locals. ~" 
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O'acord amb les disponibilitats pressupostaries del Oepartament d'Ensenyament, 
I'import que s'atarga per al sosteniment del funcionament deis conservatoris de musica 
de titularita! de les corporaeions locals, per al eurs 2013-2014, és de 2.265,00 euros 
per alumne i curso 

El capltol IX del Text relós de la Uei de linanees públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decrat legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, regula les subvencions i les 
transferéncies de la Generalitat de Catalunya. 

El capltol 11 del tltol IX de la lIei 26/2010, del 3 d'agost, de régim juridie i de 
procediment de les administracions publiques de Catalunya regula els convenis de 
col'laboració entre administracions publiques. 

Per Acord del Govem de 10 de febrer de 2015, s'ha autoritzat la subscripci6 d'aquest 
conveni per al finan<;ament del conservatori de musica de titularitat de la corporaci6 
local, per al cura escolar 2013-2014. 

Aquest conveni ha estat aprovat per 1'6rgan competent de la corporació local 
en data 1 5 ABR. 1015 

Atesos aquests antecedents, així com els interessos de les parts, aquestes acorden 
subscriure aquest conveni amb subjecció a les següents: 

CLAUSULES 

PRIMERA.- Objecte del conveni 

El Departament d'Ensenyament atorga una subvenci6 a I'Ajuntament de Barcelona, 
per al finanyament de les despeses de personal i les despeses de funcionament del 
Conservatori de Música de Barcelona, per a la impartició deIs ensenyaments 
professionals de música al centre durant el curs 2013-2014. 

SEGONA.- Import de la .ubvenelÓ 

1. El mOdul de subvenci6 que s'aplica , corresponent al curs 2013-2014, és de 2.265,00 
euros par alumne i curso El nombre d'alumnes a financ;ar sera, com a maxim, el de la 
capacitat maxima autoritzada al centre. 

2. L'aportaci6 méxima del Oepar1ament d'Ensenyament, per al curs escolar 2013-2014 
és el resultat d'aplicar el m6dul de 2.265,00 euros per a cada alumne matriculat amb el 
límit de la capacitat autorilzada d'acord amb el següent detall: 

Centre 

Conservatori de Música 
de Barcelona 
(08038387) 

Alumnes finan~ats 
Cura 2013-2014 

536 

Import maxim 
Curs 2013-2014 

1.214.040,00 € 

Total import maxim conveni: 1.214.040,00 euros 
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TERCERA.- Pagament de la subvencló i justlflcació de les despeses del curs 
escolar 

1. Per al pagament de la subvenció, la corporació local titular del centre haura de 
trametre al Santei de Régim Económic i Administratiu de Centres Públics de la 
Oirecció Genera de Centres Públics, la documentaci6 següent: 

a) Acord del pie o órgan competent de la corporaci6 local pel qual s'accepta la 
subvenci6. 

b) Certificació del interventor/a o secretari/aria-interventor/a de la corporació 
local sobre la des pesa de capital I i 11 del servei prestat del carrespenent curs 
escolar indicant els ingressos percebuts pel servei prestat. 

e) Declaració relativa a allres subvencions rebudes pel maleix concepte, 
concedides per altfes entitals públiques o privades, nacionals o 
intemacionals. 

El termini per presentar la documentació justificativa corresponent al curs 2013-2014, 
finalitza el31 d'oclubre de 2015. 

La corporació local, seguint les indicacions de l'Acord de Govem de 24 de gener de 
2012, podré presentar la documentació esmentada, per via telemática, a través de 
l'Extranet de les administracions catalanes (EACAT). 

2. L'aportació definitiva del Departament d'Ensenyament s'ajustara d'acord amb la 
justificaci6 de les despeses presentada pel titular del centre, tenint en compte l' import 
maxim establert a la clausula segona del conveni per al curs escolar 2013-2014. 

3. L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
al1ladament o en concurrencia amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, 
nacionals o intemacionals, superi el cost de I'activitat a desenvolupar pel beneficiari. 

4. La corporació local ha presentat al Departament d'Ensenyament, per via telematica 
a través de la plataforma de I'EACAT, la sol' licitud de subvenció del curs 2013-2014 i 
ha acreditat el compliment deis requisits necessaris per a ser beneficiaria d'una 
subvenció, mitj,n~nt la presentació de les declaracions responsables corresponents 
previstes a la normativa aplicable en matéria de subvencions. 

5. La despesa d'aquest conveni es fara efectiva amb carrec a j'aplicació EN0119 
0/460000800/4210/0000 del pressupos! de la Generalita! de Ca!alunya per al 2015. 

QUARTA.- Compromisos de la corporaci61ocal 

1. La corporaci6 local afirma que la programació de I'oferta educativa, I'admissió 
d'alumnes, les normes d'organització del centre, les titulacions del professorat ¡ 
qualsevol aspecta relacionat amb ,'activitat académica del centre s'ajusta al régim que 
estableix el Departament d'Ensenyament. 

2. El titular del centre estara obligat a sotmetre's al control financer i facilitara lota la 
informaci6 que 11i sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la 
Sindicatura de Comptes o altres órgans competents, d'acord amb el que disposa 
I'article 92.2h) del Text refós de la lIei de finances públiques de Ca!alunya. 
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CINQUENA.- Revocacló de la subvenció 

El Departament d'Ensenyament podra procedir a la revocació total o parcial de la 
subvenci6 atargada en aquest conveni, en els supósits següents: 

a) l'incompliment de l'obligaci6 de justificaci6 tal i com es preveu a la clausula tercera 
o la justmcació insuficient. 

b} L'obtenci6 de la subvenció sense reunir les condicions requerides. 

e) L'incompliment de la finalitat per la qual la subvenció va ser concedida, tota l o 
parcialment, al destinar les quantitats percebudes a finaJitats diferents. 

d) Obtendó de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant les que 
haguessin impedit la saya obtenció. 

e) La resta de causes previstes a I'article 99 de Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i I'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, ta l 
i com consta a la clausula setena d'aquest conveni. 

SISENA.- Personal docen! 

Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis, el titular del centre docent 
adequara la seva actuaci6 a alió que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de régim local i al Text ref6s de la I/ei municipal i de régim local de 
Catalunya, aprovat pel Deeret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

En cap cas el Departament d'Ensenyament assumira obligacions patronals respecte 
del personal deIs centres de titularitat de les corporacions locals. 

SETENA.- Reglm ¡u.idic 

Aquest conveni esta sotmes als requisits establerts en el capitol IX del Text refós de la 
IIei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Deeret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, i al/ó previst a la Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre. 
El control del compliment de ¡'objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats 
rebudes s'efectuara d'acord amb alió previst en el Text refós j en la Llei anteriorment 
esmentats 

L'Administració de la Generalftat i els ens que conformen el seu sector púbJic, en els 
termes establerts per la Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions de 
control i requerir informació al destinatari o destinataria final del fans, fins i tot en els 
suposits en qué aquest no sigui el beneficiari o beneficiaria inicial de la subvenció 
d'acord amb el ue preveu I'article 90 bis del Text refós de la lIei de finances públiques 
de Catalunya. 

L'incompliment de I'objecte de la subvenció per causes direc1ament imputables al 
beneficiari, aixi com la resta de les causes previstes a I'article 99 del Text refós de la 
IIei de finances públiques de Catalunya i a I'artiele 37 de la Llei 38/2003, podrá donar 
lIoc a la revocació de la subvenció. 

VUITENA.- Vigencia del conveni 
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Aquest conveni tindra vigencia des de la data de la seva signatura, i amb efectes de 1'1 
de setembre de 2013 fins al 31 de desembre de 2015. 

NOVENA.- Publlcltat del convenl 

l'Administració titular del conservatori fara constar en tota la informació i publicitat 
referida al cen re, que aquest conservatori és sostingut per la Generalitat de 
Catalunya. 

DESENA.- Resolucló del convenl 

la resolució anticipada del conveni es podra produir per mutu acord de les parts, que 
es manifestara per escrit, o per qualsevol altra causa prevista en la normativa 
d'aplicació. 

ONZENA .- Jurl.dlccló competen! 

les qüestions litlgioses sorgides de la interpretació, la moclificació, la resoludó i els 
efectes d'aquest conveni seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els 
seus actes que posen fi a la via administrativa podra interposar-se recurs contencrós 
administratiu d'acord amb la normativa regu ladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 

I en prava de conformitat i perqué aixi consti, les parts signen el present conveni i, per 
duplicat exemplar i a un sol efecte, en ellloe ¡data assenyalats a I'encap¡;alament. 

Per l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjan¡;ant el Departament 
d'E senyament 

Hbl Sra. Ire e Rigau i Oliver 
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Per l'Ajunta ent de lona 
! , 

, 
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I 

Excm~~aVier Tria Vidal de 
Llobalera 

Secretari General 


