Bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics als ajuntaments
de la comarca per la contractació d’actuacions dins el programa
Ribera Músic

1. Objecte, beneficiaris i finalitat de la concessió dels ajuts
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts econòmics per part del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als ajuntaments de la comarca, a través de
l’Oficina de Serveis a la Joventut, per a la contractació d’actuacions musicals, dins el
catàleg Ribera Músic, realitzades durant l’anualitat 2011.
2. Actuacions incloses dins el programa d’ajuts
Nombre màxim de contractacions subvencionades:
a) Els ajuntaments poden gaudir fins a un màxim de 2 contractacions subvencionades
cada any.
b) Els artistes ofertats poden realitzar un màxim de 3 actuacions cada any a càrrec del
programa Ribera Músic.
c) Podran formar part del programa Ribera Músic tots aquells grups o artistes que
compleixin els requisits següents:
a) Que siguin grups d’estils musicals del tipus rock, pop, funk, ska i heavy, sens
perjudici de la inclusió d’altres d’acord amb els criteris que acordi l’entitat.
b) Que es trobin formats majoritàriament per gent jove.
c) Que acceptin les bases que regulen el programa Ribera Músic.
La petició serà formulada per un representant del grup o artista i la Junta de Govern del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre n’aprovarà la inclusió i/o exclusió.
3. Import dels ajuts
L’import dels ajuts serà de 200,00 euros per actuació amb un màxim 2 anuals a cada
municipi, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de l’entitat.
4. Procediment per a sol·licitar l’ajut
a) L’ ajuntament ha de posar-se en contacte amb l’artista ofertat al catàleg Ribera Músic
per tal de concretar dia, hora i lloc en què s’ha de dur a terme l’actuació o activitat i
formalitzar la contractació.

b) L’ajuntament presentarà davant del Registre General del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre la documentació següent.
1) Sol·licitud de subvenció segons el model Annex IV.
2) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social.
5. Terminis
El termini per a poder presentar les sol·licituds serà el 31 d’octubre de 2011.
Els ajuntaments poden efectuar les contractacions d’actuacions amb càrrec a aquesta
convocatòria des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any 2011.
6. Obligacions específiques
Els ajuntaments beneficiaris dels ajuts per les actuacions incloses dins el catàleg Ribera
Músic hauran de donar compliment a les obligacions següents:
a) Inserir al material publicitari i de difusió de l’actuació que ha estat subvencionat pel
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, l’OSJ de la Ribera d’Ebre i la Secretaria General
de Joventut, juntament amb el respectiu logotip que serà facilitat per l’entitat comarcal.
b) Una vegada duta a terme l’actuació, l’ajuntament haurà de procedir al pagament de
l’import total del preu de l’actuació al grup.
7. Criteris de valoració de les sol·licituds
L’import de les subvencions serà concedit per rigorós ordre d’entrada al registre del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i es lliurarà l’ajut corresponent un cop s’hagi
justificat degudament la realització de l’actuació i el pagament efectiu de la mateixa.
L’import màxim de cada subvenció no podrà superar els 300,00 euros. Si el cost per
“actuació o caixet” és inferior a aquesta quantitat únicament es lliurarà l’import
corresponent amb impostos inclosos.
8. Acceptació
Els ajuntaments beneficiaris, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la
subvenció, hauran de trametre l’acceptació expressa o la renuncia de la subvenció
d’acord amb l’Annex II.

9. Justificació dels ajuts
El Consell Comarcal es reserva el dret de demanar al beneficiari de la subvenció les
factures acreditatives de les despeses produïdes respecte a l’actuació subvencionada i
altra documentació acreditativa de la despesa.
L’ajuntament beneficiari presentarà l’Annex III justificatiu de la despesa realitzada a
efecte de la comprovació i realització.
10. Lliurament de la subvenció
Una vegada comprovada la documentació justificativa de la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, l’import concedit
es lliurarà mitjançant resolució de Gerència dins el termini màxim de tres mesos des de
la seva comprovació.

