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CONVENI ENTRE L'AOMINISTRAC¡Ó DE LA GENERAUTAT DE CATALUNYA, 
MITJANC;ANT El DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I l'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, ER Al SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE lES ESCOlES 
DE MÚSICA DEI TITUlARITAT MUNICIPAL PER Al CURS 2011-2012 

Barcelona, 

O'una banda, J onorable senyora, Irene Rrgau i OIrver, en Vlrtut seu earree d'aeord 
amb el nomen.jnent fel pel Oeera! 166/201 2, de 27 de desembre. i en ús de les 
facuJ!ats que 1I atribueix ,'artiele 12 de la Uei 1311989 , de 14 de desembre. 
d'organització, procedimenl i regim juridic de "Administradó de la Generalitat de 
Catalunya. l 
De ,'aUra, en nOf i representació de I'Ajuntament de Barcelona. amb CIF POa01900B, 
l'Excrn.Sr. Xavier Trias Vidal de Uobatera, Alcalde Presiden! de l'Ajuntament, en virtu! 
de les faculta!!> que li sun reconegudes a I'article 53.1 del Text refós de la tlei municipal 
¡de régim local de Catatunya apro\lat pel Oeerat legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, assistit 
en aquest acte p el Secretari General de la Corporadó Municipal, Sr. Jordi Cases i 
Paliares, en I'exercici de les seves fundons de fedatari. de conformitat amb alió que 
disposa la Disposició Addicional Segona de la Uei 7/2007, de 12 d'abril , de I'Estalul 
Basic de I'empleat públic. 

En ús de les st es atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacital juridica 
sulicient per for1 81itzar aquest conveni 

EXPOSEN: 

L'article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Ensenyament disposa que el 
Oepartament Pot r ubvcnCionar ensenyamenls de regim especial. 

O'acord amb les disponibililats pressupostaries del Departament d'Ensenyament, el 
modu! de subvenció que s'aplica per al curs 2011 ·2012, es de 230 euros per alumna i 
curs escolaritzat en escala de música i 150 euros per alumne i curs escalaritzat en 
escola de dansa, d'edat compresa entre 4 i 18 anys. 

Per Acord de Govern de 18 de desembre de 2012 s'ha auloritzot la subvenció a 
I'Ajuntament de ~arcelona per un import total de 352.360,00 euros per a f inan~ar el 
sostenimenl de J'Escola de Música Municipal de Música Eixample, l'Escola de Música 
Munícipal Can Ponsic, l'Escola de Música Municipal Nou Barris i rEscola de Música 
Municipal Sant Al dreu, per al curs 2011·2012. 

El capital IX del T
I
8xt refós de la Uei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 

Oecret legistatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les 
transferencies de la Generalitat de Catalunya. 

El capital [1 del itol IX de la Llei 26/201 0, del 3 d'agost, de régim juridic i de 
pracediment de les administracions públiques de Catalunya regula els convenís de 
col' laboració entr administracions públiques. 

En conseqüéncia mbdues parts consideren adient la formalització d'aquest conveni, 
m;tjano;ant I" dope, de les següents 

• e 



t¡ 

/ 
I 

CLAUSULES, 

PRIMERA.· L'Opjecte d'aquest conveni és atargar una subvenci6 a l'Ajuntament de 
Barcelona per ii' financament de les despeses de funcionament. ¡ les des peses de 
personal docent de les Escoles de Música de tilularitat de la corporació local, per a 
I'escolarització carresponent al curs 201 1-2012. 

O'acord amb I¿S disponibilitals pressupostaries del Departamcnt d'Ensenyament, el 
mOdul de subvenció que s'aplica es de 230 euros per alumne i curs escolaritzat en 
escola de músi i 150 euros per alumne i curs escoJarilzat en escola de dansa, d'edat 
compresa entre i 18 anys, carresponent al curs 2011-2012, amb el següent detall: 

Centre Nombre u'Alumnes de Tipus Ajut 
4-18 anys subvenclonats 

EM Eixample {Oa05541S) 
EM Can Pansic ~OB060150) 
EM Naus Barris

J
(08067892) 

EM San! Andre (08055269) 

419 
381 
361 
371 

Música 
Música 
Música 
Música 

lmport 

96.370.00 O 
87.630.00 O 
83.030,00 O 
85.330,00 O 

SEGONA.- La subvenció atargada per un impart tolal maxim de 352.360,00 
euros aoira amlj earree al crédit EN0119 D/46ooo0BOO/4210/0000. del pressuposl de 
2012 prorrogat per a I'any 2013. 

TERCERA- AqJesl Conveni ha estat aprova! pel 6rgan competen! de la corporació 

::RTA. El DL artament d'Ensenyament !mmitan) el pag.men! de ta subvenció 
d'escola de música ¡¡ o de dansa. soHicitada per la corporació local, una vegada 
signa! aquest co~veni par ambdues parts i la eorparadó local hagi trames a la Direcció 
General de Cen! les PúbJies, la documenlacló següent 

a) Acord del pIe de la corporació local pel qual s'aecepta la subvenció. 
b) Certificació del secretari/aria o interventor/a de la corporació local sobre la 

despesa de capitol I i 1I del servei prestat de! curs escolar 2011·2012, indicant 
el!'; ingres~os pereebuts pel servei prestat. 

e) Declaraei6 relativa a altres subveneions rebude!'; pe! maleix canee pie, 
concedidas par altres enhlals públiques o privades, nacianals o internacionals 

Aquesta docume~taciÓ s'ha de presentar abans del 30 d'abril de 2013 



L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
ailladament o e concurrencia amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, 
nacional o inter! acionals, superi el cost de I'activitat a desenvolupar pel beneficiari. 

La Corporació ocal ha acreditat el complimenl deis rcquisilS necessaris per a ser 
beneficiaria d' na subvenció, mitjanQant la presentació de les declaracions 
responsables cOrfesponents previstes a la normativa aplicable en materia de 
subvencions. ) 

CINQUENA- A~uest conveni esta sotmes als requisits establerts en el capitol IX del 
Text Rerós de I ~ Llei de finances pübliques de Catalunya aprovat pel Oecre! legislatiu 
3/2002 de 24 d, desembre, i alió previst a la L1ei 38/2003 General de Subvencions, de 
17 de novembre. El control del complimenl de I'abjecle, les condicions i la finalital de 
les quantitals rebudos s'efectu3ra d'acord amb allo previst en el Texl relós i en la Llei 
anteriorment es entats 

El beneficiari de la subvenció quedara salmes expressament al control financer i 
facilitara tata I~ ¡nformació que li sigui requerida per la lntervenció General de la 
Generalilat, la Sindicatura de Comptes o allres or9an5 competenls d'acord amb el que 
disposa el Texl Irefós de la Llei de rinances públiques de Catalunya j haura de facilitar 
tota la informació requerida pels organs de control de l'Administració. 

L'incompliment !de l'abjecte de la subvenci6 per causes directament imputables al 
beneficiari, aixi com la resta de les causes previstes a ]'article 99 del Text relós de la 
Llei de finances publiques de Catalunya i a l'article 37 de la Llei 3812003, podra donar 
Iloc a la revocació de la subvenció. 

L'Administració ~e la Generalilat i els ens que conformen el seu sector públic, en els 
termes establerts per la Llei de Finances Públiques podran portar a terme actuacions 
de control ¡requerir informació al destinatari o destinataria final del fans, fins i tot en els 
suposilS en que aquest no sigui el beneficiari o beneficiaria inicial de la subvenció 
d'aeord 8mb el que preveu l'article 90 bis de la Uei de Finanees Públiques. 

SISENA ,. La vit anda d'aquest conveni és des de la dala de la seva signatura i amb 
efectes des de]' nicí del cutS 2011 -2012, fins el 30 de novembre de 2013. 

SETENA. - S6n causes de resolueió d'aqucst conveni: 

al Mutu acord de les parts, que es manifestara per eserit. 
b) Denúnd~ d'una de les parts, amb un preavis en cap cas inferior a 3 mesas. 
c) L'incomp!iment manirest de les seves clausules, 
d) La impossibililat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de 

les seve~ previsions . 
el Les gene als establertes en la legislació vigent. 


