ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LES BASES PER A LA CONVOCATÒRIA
PÚBLICA D’AJUTS ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA, PER A LES
ESCOLES DE MÚSICA MUNICIPALS, CURS 2019-20
Aprovades inicialment pel Ple del Consell Comarcal, de data 25 de juny de 2019
les Bases per a la convocatòria pública d’ajuts als ajuntaments de la comarca
per a les escoles municipals de música durant el curs 2019-20, se sotmeten a
informació pública pel termini de vint dies, a comptar des del dia següent al de
la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
durant els quals, poden examinar-se a la seu d’aquest Consell Comarca, situat
a Tarragona, c/ Coques, 3, i presentar les reclamacions que s’estimin
oportunes, fent-se constar que, cas de no presentar-se cap reclamació,
quedaran definitivament aprovades.
En el cas que les esmentades bases s’aprovin definitivament perquè no s’hagi
formulat cap reclamació en el termini assenyalat, contra l’esmentada aprovació,
que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu de Tarragona en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà del dia que finalitzi el termini per
formular reclamacions a les esmentades bases, d’acord amb el que estableix
l’article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, d’acord amb l’article 123 de la Llei
39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha aprovat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà del dia que finalitzi
el termini per formular reclamacions a les esmentades bases. Igualment, es
podrà interposar qualsevol altre que s’estimi procedent.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS ALS AJUNTAMENTS
DE LA COMARCA, PER A LES ESCOLES DE MÚSICA MUNICIPALS DURANT
EL CURS 2019-20.
Primer.- Beneficiaris
Podran sol·licitar ajut tots els ajuntaments de la comarca del Tarragonès que
tinguin escoles de música de titularitat municipals en funcionament.
Segon.- Sol·licitud i documentació necessària
A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar:
a. Annex de les Bases emplenat.
b. Certificació de l'acord municipal de creació de l'escola de música
municipal (podrà obviar-se si s’ha presentat en convocatòries anteriors).
Només seran subvencionables les despeses de professorat que siguin
suportades pels ajuntaments. Queda fora de l’abast de la convocatòria qualsevol
altra despesa que es generi.
Tercer.- Quantia
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Import total màxim de les subvencions a concedir: 67.848€.
Quart.- Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació serà de 30 dies naturals, a comptar de l’endemà de la
publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Forma d’atorgament de l’ajut
Segons les peticions rebudes, la Comissió Informativa d’Ensenyament, Joventut
i Esport seleccionarà d'acord amb les característiques i/o activitats de cada
escola, assignant a cadascuna una quantitat que no excedirà el 50% del cost de
l’activitat subvencionada i sempre dins el límit de la partida pressupostària, i
formularà la corresponent proposta al Ple del Consell, que dictarà resolució en
el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest termini produeix efectes
desestimatoris.
L’atorgament dels ajuts es farà en funció del pressupost presentat i de la
població dels municipis i d’acord amb el següent escalat (Es prendrà com a
referència les últimes dades oficials publicades per l’INE):
o Fins a 2.000 habitants: 50% del cost de l’activitat
o De 2.001 a 5.000 habitants: 10% del cost de l’activitat
o De 5.001 a 15.000 habitants: 3% del cost de l’activitat
o De 15.001 a 30.000 habitants: 2% del cost de l’activitat
o Més de 30.001 habitants: 1% del cost de l’activitat
Aquests percentatges es podran veure modificats en funció de la partida
pressupostària i nombre de sol·licituds.
Sisè.- Forma de pagament de l’ajut
Una vegada s'hagi comunicat al sol·licitant la concessió de l’ajut, s’entendrà
que aquest s’accepta sinó es manifesta el contrari en el termini màxim de 15
dies. L’import atorgat es farà efectiu en un únic pagament, una vegada hagi
finalitzat l’activitat i prèvia justificació documental de les despeses
realitzades, que haurà de ser del doble de la quantitat a percebre, d’acord
amb model de justificació existent.
Els efectes de les resolucions de concessió de subvencions produïdes per silenci
administratiu quan es presentin fora de termini les sol·licituds i/o ja no existeixi
crèdit disponible en el marc d’aquesta convocatòria són els següents:
-

Aquells actes administratius obtinguts per silenci que comportin
compromisos de despesa que ultrapassin els crèdits consignats i autoritzats
per delegació als estats de despeses del pressupost de la corporació, seran
nuls de ple dret d’acord amb el que disposa l’art. 154.5 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Setè.- Termini i forma de justificació de l’ajut
La justificació es farà, segons model que es troba al Consell Comarcal,
mitjançant certificació del Secretari/Interventor de l’ajuntament on constí que
l’import rebut s’ha destinat al concepte pel qual se’ls ha concedit l’ajut,
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especificant nom i cognoms del perceptor i període liquidat. La data límit per a
justificar la subvenció és el 31 de juliol del 2020, i s’entendrà efectuada quan el
Consell hagi aprovat els justificants.
Vuitè.- Control de l’aplicació de l’ajut
Els beneficiaris hauran de permetre que els agents que el consell determini facin
les comprovacions pels mitjans que es consideri oportú, que les quantitats
atorgades s’apliquin a l’activitat subvencionada, i si s’impedeix aquesta
comprovació el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats percebudes i haurà
de fer front a les responsabilitats que calguin.
Novè.- Revocació dels ajuts
Es podà revocar l’ajut atorgat per les següents causes:
a.- Per l’incompliment de les condicions establertes en aquestes Bases, la
qual cosa comportarà l’obligació del beneficiari de reintegrar les
quantitats rebudes.
b.- Per motius d’oportunitat o de canvi de criteri per part del Consell, el
que pot comportar el deure d’indemnitzar, si s’escau, els danys i
perjudicis causats al beneficiari.
Desè.- Revisió i modificació dels ajuts
Els ajuts atorgats es podran revisar i en el seu cas modificar, en els següents
casos:
a. Si el beneficiari després de l’atorgament de l’ajut rep subvenció o ajut
de qualsevol organisme per la mateixa activitat, en quantia superior al
50% del seu cost.
b. Si es produeix una alteració substancial de les condicions que van
determinar la concessió de l’ajut, degudament justificada.
c. En el cas que l’import justificat sigui inferior al que correspongui a l’ajut
atorgat, aquest, es rebaixarà de manera proporcional, i en aquest cas,
si ja s’ha percebut la subvenció, s’haurà de reintegrar l’excés que
correspongui.
Onzè.- Renúncia de l’ajut
El beneficiari pot renunciar a l’ajut amb pèrdua del dret a exigir-la. Si la
renúncia es posterior al cobrament de l’ajut o part del mateix, haurà de
reintegrar les quantitats percebudes.
Dotzè.- Altres
Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes Bases regiran les Bases per
a l’atorgament de subvencions pel Consell Comarcal del Tarragonès.
Tarragona, a data de signatura electrònica
El secretari
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