
 

 

N. Expedient 1159/2021 
D. Obertura 09/11/2021 

Assumpte AJUTS ESCOLES MUNICIPALS DE MUSICA - 2021 
 
MODEL DE CONVENI 

 
CONVENI PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER 
DESTINAR-LA AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
DELTEBRE 
 
 
REUNITS 
 
D'una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartin, President del Consell Comarcal del Baix 
Ebre 
 
De l'altra, el Sr. Lluís Soler Panisello, alcalde-President de l’Ajuntament de Deltebre 
 
 
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i 
 
 
MANIFESTEN 
 
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa 
que amb caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i 
mitjançant unes bases reguladores que detallen els procediment. No obstant això, en 
l’apartat 2 preveu que poden concedir-se subvencions de forma directa quan, entre 
d’altres supòsits, estiguin previstes de forma nominativa als pressupostos dels ens 
locals i també aquelles en que s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria. 
 
Una de les actuacions històriques del Consell Comarcal del Baix Ebre ha estat el 
suport econòmic a les Escoles Municipals de Música. Aquesta implicació es fa palesa 
en la presència en el Programa d’Actuació Comarcal. 
 
La fitxa núm. 50 del vigent PAC 2018-2021 recull l’atorgament d’ajuts per a 
l’ensenyament d’arts plàstiques i música, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquests 
ensenyaments i preveu que els destinataris dels ajuts han de ser Ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades, i associacions i entitats d’aquest àmbit de la comarca del 
Baix Ebre. 
 
Si bé el PAC preveu que anualment s’aprovaran unes bases reguladores, també recull, 
com a proposta de millora, que s’ha de treballar amb la possibilitat de reduir passos 
intermedis i que el destinatari final, ja sigui un ens local o una entitat, pugui ser el 
destinatari directe de la subvenció 
 
El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovat en 
sessió de data 28.05.2021, preveu també l’atorgament de subvencions de tipus directe 
amb l’objectiu estratègic de Fomentar l’accés a l’escolarització d’estudis musicals a la 
comarca del Baix Ebre. 
 
La corporació coneixent la realitat i la importància de mantenir el finançament per 
aquest tipus d’ensenyament i, amb la finalitat de col·laborar, mitjançant una subvenció 
directa, va dotar les aplicacions pressupostàries següents: 
 
 



 

 

ENSE 326 46201 Subv. Escola de música l'Ametlla de Mar 4.250,00 
ENSE 326 46202 Subv. Escola de música Deltebre 3.250,00 
ENSE 326 46203 Subv. Escola de música de Paüls 2.900,00 
ENSE 326 46204 Subv. Escola de música el Perelló 3.650,00 
ENSE 326 46205 Subv. Escola de música de Tortosa 4.400,00 
ENSE 326 46206 Subv. Escola de música EMD Jesús 3.550,00 

 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import 
de les subvencions per a l’escola municipal de música de Deltebre, la Comissió de 
Govern del Consell Comarcal, per aplicació de la base 35a. De les d’execució del 
Pressupost de l’exercici 2021, ha acordat el seu atorgament a l’Ajuntament de 
Deltebre. 
 
 
Per tot l’exposat ambdues parts 
 
CONVENEN 
 
Primer. Objecte 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament de Deltebre, una subvenció 
directa per import de 3.250,00 euros, destinada únicament i exclusivament al 
finançament de l’Escola Municipal de Música 
  
 
Segon. Justificació 
 
Per tal de justificar les actuacions, l’Ajuntament de Deltebre haurà de presentar, abans 
del dia 15  de desembre de 2021, la següent documentació relativa a l’execució de les 
actuacions: 
 
En el cas de despeses en material 
 
. Còpia de les factures acreditatives de la despesa del període entre l’1 de gener i el 30 
de novembre de 2021 
. 
. Justificant de pagament de les factures 
 
El material ha d’estar directament relacionat amb l’ensenyament musical. No es 
considerarà subvencionable despesa de material fungible 
  
En el cas de professorat 
 
.Un certificat de la intervenció de l’Ajuntament conforme s’ha procedit al pagament de 
la nòmina i la Seguretat Social corresponent, del període entre l’1 de gener i el 30 de 
novembre de 2021 (El certificat ha d’acreditar la categoria professional del/de la 
professor/a i la tipologia de contracte que el vincula a l’ens local) 
 
 
La subvenció pot justificar-se en despeses referents als dos conceptes esmenats; és a 
dir, tant de material com de professorat. 
 



 

 

L’import global dels ajuts per cadascun dels ens locals beneficiaris no podrà superar el 
50 % de la despesa realment realitzada i justificada. 
 
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. 
 
Tercer. Subvenció no justificada 
 
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, petició que serà informada per 
la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme i resolta pel 
president del Consell Comarcal. 
 
Quart. L’ajuntament haurà de fer constar la col·laboració del Consell Comarcal del 
Baix Ebre a través d’aquells elements pels quals difongui l’activitat de l’Escola de 
Música, ja sigui en format paper, en esdeveniments o a través de xarxes socials o 
informatives 
 
Cinquè. La vigència d'aquest conveni s'estableix des de la data de la seva signatura, i 
fins el moment que es produeixi l'efectiu pagament de la subvenció atorgada. 
 
I perquè consti signen aquest document, a la data de signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Pel Consell Comarcal,      per l‘Ajuntament, 
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