
CONVENI SUBVENCIONAL ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE 
CATALUNYA, MITJANCANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT 
DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER 
A L'ANY 2015 

Barcelona, 11 de novembre de 2015 

REUNITS 

O'una banda, I'Honorable Senyora Irene Rigau Oliver, consellera d'Ensenyamentde la 
Generalitat de. Catalunya, nomenada pel Oecret 166/2012, de 27 de desembre (OOGC 
núm. 6281 Annex de 27 de desembre de 2012) que actua en representació del 
Oepartament d'Ensenyament, d'acord amb les competencies que assigna al seu 
carrec I'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i 
regim jurrdic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

O'allra banda I'Excma. Sra. Ada Colau Ballano, Alcaldessa de l'Ajuntament de 
Barcelona, que actua en nom i representació de I'esmentat Ajuntament, en ús de les 
facultats atribuIdes en virtut de I'article 53.1°) del text refós de la Llei municipal i de 
régim local de Catalunya, aprovat pel Oecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, assistit en 
aquest acte pel senyor Jordi Cases i Paliares, Secretari General de l'Excm. AjuntaiTIent 
d'aquesta Ciutat, nomenat per Oecret d'Alcaldia de data 18 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 deis Funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació 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 Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local; i segons I'acord de I'argan competent 
de la corporació local, d'aprovació d'aquest conveni, de data .~ \ NOV. 2015 
Ambdues parts es reconeixen mútuament poders I facultats suficients per a formalitzar 
el present conveni i 

EXPOSEN 

1. Que I'article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, disposa que el 
Oepartament d'Ensenyament, d'acord amb I'article 42, 'i en els termes que 
determini la programació especifica, pot subvencionar ensenyaments de regim 
especial. 

2. Que amb motiu de la Resolució 323/X, adoptada pel Pie del Parlament de 
Catalunya en data 27/9/2013 (BOPC núm. 160, de 2 d'octubre de 2013), el 
Parlament insta el Govern a estudiar, en el marc de la Comissió Mixta 
Oepartament d:Ensenyament i Entitats Municipalistes, la situació i el sosteniment 
de les escales de música. 

3. Que la Llei 2/2015, de 1'11 .de mar~, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015, estableix que el Oepartament d'Ensenyament, en el marc 
del grup de treball de la Comissió Mixta, ha d'acordar una proposta organitzativa 
i de suport de les escoles de música municipals per al 2015 que en faciliti I'accés 
i la sostenibilitat, i el Govern ha d'habilitar una partida extraordinaria per fer 
efectiu I'acord assolit. 
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4. Que en el marc de la Comissió Mixta Departament d'Ensenyament i Entitats 
Municipalistes s'han aprovat els criteris per aplicar el finan~ment i sostenibilitat 
de les escoles de música de tituhiÍritat de les corporacions locals. 

5. Que el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i 
les transferencies de la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, 

Ambdues parts consideren adient la formalització d'aquest conveni, mitjan~nt 
I'adopció de les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA. Objecte del convení 

L'objecte d'aquest conveni és I'atorgament, per part del Departament d'Ensenyament, 
__ ~'una subvenció a l'Ajuntament de Barcelona per tal de contribuir al finan~ment de les 

scoles de Música de la seva titularitat, que es descriu a continuació, per a I'any 2015, 
'acord amb els criteris acordats en la Comissió Mixta, Departament d'Ensenyament i 
ntitats Municipalistes. 

Codl del centre Centre Import subvenció 

08055269 Escola de Música Municipal Sant Andreu 84.121,26 € 
Mestre Pich Santasusana 

08055415 Escola de Música Municipal Eixample 65.276,28 € 

08060150 Escola de Música Municipal Can Ponsic 72.614,79 € 

08067892 Escola de Música Municipal Nou 8arris 69.703,52 € 

SEGONA Crlterls globals de distrlbució de la subvenció a les escoles de música 
de tltularitat de les corporacions locals. 

Els criteris globals de distribució de I'assignació pressupostaria per al sosteniment de 
les escoles de música, aprovats per la Comissió Mixta, Departament d'Ensenyament i 
Entitats Municipalistes, que s'esmenten en la part expositiva, són els següents: 

A) Un 60 % del total de I'assignació pressupostaria es distribueix tenint en compte el 
nombre d'alumnat de 4 a 18 anys que. rep ensenyament musical per part del 
professorat de I'escola de música al lIarg d'un any, i els minuts leclius setmanals 
que el professorat destina a aquest alumnat, amb un topall maxim de 42 minuts per 
alumne. 

B) El 40% restant es distribueix en base als criteris següents: 

- Un 30% en funció del percentatge que su posa la població de 4 a 18 anys 
sobre la població total del municipio 
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- Un 30% segons la funció social de I'escola. És a dir, es té 'en compte el 
nombre d'alumnes que estan exempts de pagament o que tenen una 
bonificació del 50% o més. No es consideren, als efectes del financ;:ament de 
les escoles de música de les corporacions locals per part del Oepartament 
d'Ensenyament, els alumnes que gaudeixen de la bonificació cO'1sid.erada per 
als fills de professors. 

~ Un 30% en funció de la diversificació instrumental. És a dir, tenint en compte 
el nombre d'alumnes d'instrument de 4 a 18 anys que formen part d'un conjunt 
de 8 o més alumnes i amb 4 o més instruments. 

- EI1 0% restant en funció de I'eficiencia. És a dir, tenint en compte el nombre 
d'alumnes de 4 a 18 anys i els minuts lectius setmanals que el professorat 
destina a aquest alumnat, amb un topall maxim de 42 minuts i un minim de 22 
minuts per alumne. 

TERCERA. Import de la subvenció. 

O'acord amb les criteris globals de distribució esmentats en I'apartat anterior, la 
subvenció total atorgada a l'Ajuntament de Barcelona, NIF P0801900B és de 
291.715,85 euros, i anira amb carrec a la posició pressupostaria EN0119 
0/460000800/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a I'any 
2015. 

QUARTA. Justificació de la subvenció. 

El Oepartamen! d'Ensenyament tramitara el pagament de la subvenció de I'escola de 
música, sol, licitada per la corporació local, una vegada signa! aquest conveni per 
ambdues parts ' i la corporació local hagi trames a la Oirecció General de Centres 
Públics, la documentació següent: 

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

b) Certificació del interventor/a o secretari/aria -interventor/a de la corporació 
local sobre la despesa del servei prestat fent referencia a les factures, nomines 
acreditatives de les des peses efectuades indicant el creditor, I'import, concepte, 
data de . pagament i aplicació pressupostaria (d'acord amb les dades de 
matricula del curs academic 2014-2015) i els ingressos percebuts pel mateix 
servei. 

c) Oeclaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, 
concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 

d) Memoria de les actuacions que s'han portat a terme, justificant les dades 
presentad es en la sol·licitud. 

Aquesta documentació s'ha de presentar abans del 20 de novembre de 2015. 

L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
a"illadament o en concurrencia amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, 
nacional o intemacionals, superi el cost de I'activitat a desenvolupar pel beneficiario 
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CINQUENA. Regim Jurídic 

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

El beneficiari· de la subvenció quedara sotmes expressament · al control financer i 
facilitara tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la 
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres órgans competents d'acord amb el que 
disposa el Texl refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i haura de facilitar 
lola la informació requerida pels órgans de control de I'Administració. 

L'Adminislració de la Generalital i els ens que conformen el seu sector públic, en els 
termes establerts per la Llei de Finances Públiques podran portar a terme acluacions 
de control i requerir informació al destinatari o destinataria final del fons, fins i tot en els 
supósits en qué aquest no sigui el beneficiari o beneficiaria inicial de la subvenció 
d'acord amb el que preveu I'article 90 bis de la Llei de Finances públiques. 

SISENA.- Revocació de la subvenció 

El Departament d'Ensenyament podraprocedir a la revocació total o parcial de la 
subvenció atorgada en aquest conveni, en els supósits següents: 

a) L'incompliment de I'obligació de jUstificació tal i com es preveu a la clausula quarta 
o la justificació insuficient. 

b) L'obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides. 

c) L'incompliment de la finalitat per la qual la subvenció va ser concedida, total o 
parcialment, al destinar les quantitats percebudes a finalitats diferents. 

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

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

SETENA.- Vigencia del convení 

Aquest conveni tindra vigencia des de la data ·de la seva signatura, i fins al 31 de 
desembre de 2015. 

VUITENA.- Publicitat del conveni 

L'Administració titular de I'escola de muslca fara constar en tota la informació 
publicitat referida al centre, que aquest és sostingut per la Generalitat de Catalunya. 
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NOVENA.- Resolució del conveni 

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. 

DESE NA .- Jurisdicció competent 

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, la resolució ¡ 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 contenciós 
administratiu d'acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat 
exemplar i a un sol efecte en ellloc ¡ data indicats a I'encapc;:alament. 

PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 

Irene Rigau 
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PER L'AJUNTAMENT DE · 
BARCELONA 

Ada Colau Bal/ano 



• 


