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CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ESCOLES 
MUNICIPALS DE MÚSICA DURANT EL CURS 2012/2013 
 
1. El Consell Comarcal del Montsià gestiona els traspassos de la Diputació de Tarragona 
referent als ajuts per a les escoles municipals de música durant l'any 2012. 
 
2. Poden sol·licitar-los tots els municipis de la comarca del Montsià que tinguin escoles 
municipals de música en funcionament, amb un mínim d'un any autoritzades per la 
Direcció General d'Ensenyaments Professionals i Artístics de la Generalitat o, en el seu 
defecte, amb un informe favorable emès per la mateixa Direcció General, tret d'aquelles 
poblacions que disposin de Conservatori, tant si són de la Diputació com d'altres 
institucions. Tampoc els podran sol·licitar aquelles poblacions a les quals ja s'hagi concedit 
un ajut per mitjà del programa d'ensenyament musical de la Federació Catalana de 
Societats Musicals. 
 
3. La convocatòria té per finalitat sufragar les despeses de professorat. 
 
4. A la sol·licitud s’ha d'adjuntar una certificació de l'acord municipal de creació i 
manteniment de l'escola; el pressupost, certificat pel secretari o interventor de l'Ajuntament, 
de les despeses i els ingressos anuals que comporta aquest ensenyament; una acreditació 
de la seva autorització o tràmits efectuats davant l'organisme corresponent de la 
Generalitat i l'annex d'aquestes bases emplenat. 
 
5. El termini d'admissions és de 30 dies naturals, a comptar del següent al de la darrera 
publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) o en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
 
6. Malgrat allò que especifica la base 2a, la Comissió de Foment de la Cohesió Social 
estudiarà en cada cas qualsevol excepció d'escoles que ja funcionin. Així mateix, segons 
les peticions rebudes, aquesta Comissió en farà la selecció d'acord amb les 
característiques i activitats de cada escola. 
 
7. Els ajuts no poden superar el 50 % de les despeses que els ajuntaments realitzin per 
aquest concepte. 
 
8. Les ajudes són incompatibles amb el possible finançament i l’existència de professorat 
específic a càrrec d’altres administracions públiques. 
 
9. Una vegada s'hagi comunicat a la persona sol·licitant la concessió de l'ajut, el seu import 
es farà efectiu amb la prèvia justificació documental de les despeses realitzades i la 
presentació d’una memòria del programa d’acord amb l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 
Cal fer la justificació dins l'exercici econòmic en que s'acabi el curs escolar per al qual s'ha 
concedit l'ajut, ja que en cas contrari es perdrà la quantitat no justificada. 
 
10. L'incompliment de qualsevol dels requisits enunciats en les bases anteriors suposa la 
pèrdua immediata de tota opció als ajuts d'aquest tipus en concret. 
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CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

ANNEX I A LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIO NS A LES ESCOLES 
MUNICIPALS DE MÚSICA DURANT EL CURS 2012/2013 
 
Nom del centre: 
Adreça: 
Població: 
Telèfon: 
Número de registre i data d’autorització administrativa del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat: 
 
Quantia de l’ajut 
 
Professorat 
- Nom, titulació o estudis musicals realitzats. 
- Situació administrativa respecte al titular del centre. 
- Experiència a l'ensenyament, temps que hi dedica al centre i en quins ensenyaments (el 
més detallat possible). 
 
Alumnat 
- Nombre d'alumnes que han cursat estudis, agrupats per:  
 * Edats 
 * Llocs de residència 
 * Nivells 
 
Taxes 
- Cost d'ensenyament i import de la matrícula. 
 
Pressupost 
- Pressupost total del curs actual, especificant: 
 * Aportació del Consell Comarcal 
 * Aportació de la Diputació 
 * Aportació de l’Ajuntament 
 * Altres aportacions 
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CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A L 'ENSENYAMENT 
D'ADULTS DURANT EL CURS 2012/2013 
 
1. El Consell Comarcal del Montsià gestiona els traspassos de la Diputació de Tarragona 
referent a les subvencions per a l'ensenyament d'adults per a l'any 2012. 
 
2. Poden sol·licitar-les tots els ajuntaments de la comarca del Montsià. 
 
3. La convocatòria té per finalitat sufragar les despeses de professorat. 
 
4. En fer la sol·licitud, s'haurà de quantificar el servei, fent-hi constar el nombre de 
professors, despeses mensuals per professor (especificant el que correspon a sou 
mensual i seguretat social) i mesos que es preveuen per a la durada del curs, especificant-
los. I també cal l’homologació de la documentació a utilitzar en el cas de cursos reglats- o 
l’informe favorable -en el cas dels no reglats- del corresponent Departament de la 
Generalitat. 
 
S’ha d'adjuntar a la primera certificació una fotocòpia del contracte Ajuntament-professor/a. 
 
5. El termini d'admissions és de 30 dies naturals, a comptar del següent al de la darrera 
publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) o en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
 
6. Vistes les sol·licituds, la Comissió de Foment de la Cohesió Social estableix els 
percentatges de participació en els ajuts que aquesta Comissió destina a tal fi, d'acord amb 
les seves disponibilitats pressupostàries. 
 
7. Una vegada s'hagi comunicat a la persona sol·licitant la concessió de l'ajut, el seu import 
es farà efectiu amb la prèvia justificació documental de les despeses realitzades i la 
presentació d’una memòria del programa d’acord amb l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 
Cal fer la justificació dins l'exercici econòmic en que s'acabi el curs escolar per al qual s'ha 
concedit l'ajut, ja que en cas contrari es perdrà la quantitat no justificada. 
 
8. Els ajuts no poden superar el 50 % de les despeses que els ajuntaments realitzin per 
aquest concepte. 
 
9. Les ajudes són incompatibles amb el possible finançament i l’existència de professorat 
específic a càrrec d’altres administracions públiques. 
 
10. L'incompliment de qualsevol dels requisits enunciats en les bases anteriors suposa la 
pèrdua immediata de tota opció als ajuts d'aquest tipus en concret. 
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CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

ANNEX I A LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIO NS A 
L’ENSENYAMENT D’ADULTS. CURS 2012/2013 
 
Nom del Centre: 
Adreça: 
Població: 
Telèfon: 
 
Quantia de l’ajut rebut: 
 
Professorat 
- Nom, titulació o estudis realitzats. 
- Situació administrativa respecte al titular del centre. 
- Experiència a l'ensenyament, temps que hi dedica al centre i en quins ensenyaments (el 
més detallat possible). 
 
Alumnat del programa, indicant: 
 * Nombre  
 * Edats 
 * Llocs de residència 
 
- Tipus de diploma a què dóna dret la realització de cada curs. 
- Nombre d’alumnes que l’han obtingut. 
 
Taxes 
- Indicar el cost d'ensenyament de cada alumne. 
 
Pressupost total d’aquest ensenyament, especificant: 
 * Aportació de la Diputació 
 * Aportació del Consell Comarcal 
 * Aportació de l’Ajuntament 
 * Altres aportacions 
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CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ESCOLES 
MUNICIPALS D'ARTS PLÀSTIQUES DURANT EL CURS 2012/20 13 
 
1. El Consell Comarcal del Montsià gestiona els traspassos de la Diputació de Tarragona 
referents als ajuts per a les escoles municipals d'Arts Plàstiques durant l'any 2012. 
 
2. Poden sol·licitar-los tots els municipis de la comarca del Montsià que tinguin escoles 
municipals d'Arts Plàstiques en funcionament amb un mínim d'un any autoritzades per la 
Direcció General d'Ensenyaments Professionals i Artístics de la Generalitat o, en el seu 
defecte, amb l'informe favorable emès per la mateixa Direcció General, tret d'aquelles 
poblacions que disposin d'escola-taller d'arts plàstiques aplicades i oficis artístics de la 
Diputació. 
 
3. La convocatòria té per finalitat sufragar les despeses de professorat. 
 
4. A la sol·licitud, s’han d'adjuntar una certificació de l'acord municipal de creació i 
manteniment de l'escola; el pressupost certificat pel secretari o interventor de l'Ajuntament 
de les despeses i ingressos anuals que comporta aquest ensenyament; una acreditació de 
la seva autorització o tràmits efectuats davant l'organisme corresponent de la Generalitat i 
l'annex d'aquestes bases emplenat. 
 
5. El termini d'admissions és de 30 dies naturals, a comptar del següent al de la darrera 
publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) o en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
 
6. Malgrat allò que especifica la base 2a, la Comissió de Foment de la Cohesió Social 
estudiarà en cada cas qualsevol excepció d'escoles que ja estiguin en funcionament. Així 
mateix, segons les peticions rebudes, aquesta Comissió en farà la selecció d'acord amb 
les característiques i activitats de cada escola. 
 
7. Una vegada s'hagi comunicat a la persona sol·licitant la concessió de l'ajut, el seu import 
es farà efectiu amb la prèvia justificació documental de les despeses realitzades i la 
presentació d’una memòria del programa d’acord amb l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 
Cal fer la justificació dins l'exercici econòmic en què s'acabi el curs escolar per al qual s'ha 
concedit l'ajut, ja que en cas contrari es perdrà la quantitat no justificada. 
 
8. Els ajuts no poden superar el 50 % de les despeses que els ajuntaments realitzin per 
aquest concepte. 
 
9. Les ajudes són incompatibles amb el possible finançament o l’existència de professorat 
específic a càrrec d’altres administracions públiques. 
 
10. L'incompliment de qualsevol dels requisits enunciats en les bases anteriors suposa la 
pèrdua immediata de tota opció als ajuts d'aquest tipus en concret. 
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CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

ANNEX I A LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIO NS A LES ESCOLES 
MUNICIPALS D'ARTS PLÀSTIQUES DURANT EL CURS 2012/20 13 
 
Nom del centre: 
Adreça: 
Població: 
Telèfon: 
Número de registre i data d’autorització administrativa del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat: 
 
Quantia de l’ajut 
 
Professorat 
- Nom, titulació o estudis artístics realitzats. 
- Situació administrativa respecte al titular del centre. 
- Experiència a l'ensenyament, temps que hi dedica al centre i en quins ensenyaments (el 
més detallat possible). 
 
Alumnat 
- Nombre d'alumnes que han cursat estudis, agrupats per:  
 * Edats 
 * Llocs de residència 
 * Nivells 
 
Taxes 
- Cost d'ensenyament i import de la matrícula. 
 
Pressupost 
- Pressupost total del curs actual, especificant: 
 * Aportació del Consell Comarcal 
 * Aportació de la Diputació 
 * Aportació de l’Ajuntament 
 * Altres aportacions 
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CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A L 'ENSENYAMENT 
D'ARTS PLÀSTIQUES A LES ESCOLES I INSTITUTS DURANT EL CURS 2012/2013 
 
1. El Consell Comarcal del Montsià concedirà subvencions per a l'ensenyament d'arts 
plàstiques a les escoles i instituts. 
 
2. Poden sol·licitar-les tots els ajuntaments de la comarca del Montsià que portin a terme 
un pla d'ensenyament d'arts plàstiques a les escoles, amb l’ensenyament infantil i primari o 
als instituts, amb els estudis d’ESO. 
 
3. La convocatòria té per finalitat sufragar les despeses de professorat. 
 
4. En fer la sol·licitud s'ha de quantificar el servei, fent constar el nombre de professors, 
despeses mensuals per professor i mesos que es preveu per a la durada del curs, 
especificant-los. 
 
5. El termini d'admissions és de 30 dies naturals, a comptar del següent al de la darrera 
publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) o en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
 
6. Vistes les sol·licituds, la Comissió de Foment de la Cohesió Social estableix els 
percentatges de participació en els ajuts que aquesta Comissió destina a tal fi, d'acord amb 
les seves disponibilitats econòmiques. 
 
7. Una vegada s'hagi comunicat a la persona sol·licitant la concessió de l'ajut, el seu import 
es farà efectiu amb la prèvia justificació documental de les despeses realitzades i la 
presentació d’una memòria del programa d’acord amb l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 
Cal fer la justificació dins l'exercici econòmic en què s'acabi el curs escolar per al qual s'ha 
concedit l'ajut, ja que en cas contrari es perdrà la quantitat no justificada. 
 
8. Els ajuts no poden superar el 50 % de les despeses que els ajuntaments realitzin per 
aquest concepte. 
 
9. Les ajudes són incompatibles amb el possible finançament i l’existència de professorat 
específic a càrrec d’altres administracions públiques. 
 
10. L'incompliment de qualsevol dels requisits enunciats en les anteriors bases suposa la 
pèrdua immediata de tota opció als ajuts d'aquest tipus en concret. 
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CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

ANNEX I A LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIO NS A 
L’ENSENYAMENT D’ARTS PLÀSTIQUES A LES ESCOLES I INS TITUTS. CURS 
2012/2013 
 
Nom del centre: 
Adreça: 
Població: 
Telèfon: 
 
Quantia de l’ajut rebut: 
 
Professorat 
- Nom, titulació o estudis realitzats. 
- Situació administrativa respecte al titular del centre. 
- Experiència a l'ensenyament, temps que hi dedica al centre i en quins ensenyaments (el 
més detallat possible). 
 
Alumnat del programa, indicant: 
 * Nombre  
 * Edats 
 * Llocs de residència 
Taxes 
- Indicar el cost d'ensenyament de cada alumne. 
Pressupost total d’aquest ensenyament, especificant: 
 * Aportació de la Diputació 
 * Aportació del Consell Comarcal 
 * Aportació de l’Ajuntament 
 * Altres aportacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


