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CONVENIDE COL-LABORACIÓENTRE L-INSTITUTVALENCIADE CULTURA I LA FEDERACIÓ
DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COIVIUNITAT VALENCIANA PER AL SUPORT I EL
FUNCIONAMENTDE L-ESMENTADAFEDERACIÓ.
Valencia, 27 de setembre de 2019

REUNITS

D'una part, Vicent Marzá i Ibáñez, president de 1'lnstitut Valencia de Cultura, en nom i representació
de 1'entitat Instituí Valencia de Cultura, en virtut del Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la
Generalitat, peí qual nomena les persones titulars de les vicepresidéncies i de les conselleries, i de
conformitat amb el que s'estableix en l'art:icle 4. 2, lletres a) i f) del Reglament d'organització i
funcionament de CulturArts Generalitat, aprovat per Decret 5/2013, de 4 de gener, del Consell, tenint
en compte que la disposició final primera de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat,

reguladora de 1'lnstitut Valencia d'Art Modern estableix que "1'entitat de dret públic CulturArts
Generalitat passa a denominar-se Institut Valencia de Cultura".

La seua legitimado i representado per a aquest acte deriva de les competéncies atribuídes per
1'article 160. 1, lletra b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions, que estableix que les persones que exerceixen la presidencia
deis organismes públics i entitats de dret públic serán les competents per a la concessió de les
subvencions nominatives, en relació amb el que assenyala 1'artide 7 del Decret 176/2014, de 10
d'octubre, del Consell, regulador deis convenís que subscriga la Generalitat i el seu registre i de
1'article 2 apartats 1 i 2, lletra /) del mencionat reglament d'organitzaciói funcionament; a mes d'estar
expressament facultat per a aquest acte per 1'acord del Consell adoptat en sessió celebrada el dia 27

ft

de setembrede 2019.

1, d'una altra, Daniela González i Almansa, presidenta de la Federado de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV, d'ara en avant), en nom i representado de la mencionada entitat en
virtut de nomenament fins a 1'any 2022, segons 1'acta electoral de la Asamblea General celebrada en

sessióordinariael día 1 1 de mayo de 2019 en Pego i facultat per a la subscripciódel present conveni
per 1'article48 deis estatuís d'aquestaentitat.

Les dues parts intervenen en la representació i amb les facultáis que els seus respectius carrees els
confereixen per a formalitzarel presentconveni de col-laboració, i, a aquestefecte
MANIFESTEN

Primer. Llnstitut Valencia de Cultura segons 1'article 2 del Reglament orgánic i funcional, aprovat per
Decret 5/2013, de 4 de gener, i modificat, successivament, per Decret 141/2014, de 5 de setembre i

Decret 124/2016, de 30 de setembre, del Consell, té entre les seues funcions la de dissenyar,
impulsar, promoure i cooperar en la planificado, programado, seguiment i avaluado de les acdons
que s'escometen en relació amb les societats musicals de la Comunitat Valenciana i les seues

agrupacions, per a la qual cosa podrá elaborar, desenvolupar i implantar activitats, programes, estudis

i propostes de solucions, entre les quals es traba la gestió de les subvencions i ajudes per a les
societats musicals, a exclusió de les escoles de música i escoles d'educands.

Segon. El Pía estratégic de subvencions 2016-2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, aprovat per Resolució de 30 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, estableix en el seu annex únic i dins de 1'objectiu estratégic 3 de CulturArts
Generalitat, 'Investigació i difusió de les diferents manifestacions artístiques competencia de
CulturArts Generalitat', la Ifnia de subvenció S7271000, 'Ajudes de potenciació de les societats
musicals', amb la finalitat de contribuir a sostindre la Federació i les seues entitats federades i fer

arribar ajudes a les societats musicals pera activitats d'especial interés.
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Tercer. La FSMCV integra i coordina un moviment associatiu musical i cultural, en la Comunitat
Valenciana, format per mes de 550 societats musicals amb escola i diferents agrupacions artístiques,
amb 1'objectiu de promocionar-les i desenvolupar-les en tots els seus vessants, impulsant el seu
creixement, diversificado i millora tant en la seua labor pedagógica com en la seua activitat

sociocultural, prestant una especial atenció al creixement i normalització de les seues escoles de
música, al perfeccionament del model de gestió deis seus associats i a la progressiva
professionalitzaciódeis personal directiu.

En atenció a tot el que antecedeix, totes dues parts formalitzen el present conveni conforme a les
següents

CLAUSULES
Primera. Objecte.

L'objecte del present conveni de col-laboracióentre 1'lnstitut Valenciade Cultura i la FSMCVconsisteix
a donar suport a les activitats i al funcionament de 1'esmentada federació durant 1'exercici 2019,
segons el que s'estableixen el seu programa d'activitats que figuracom a annex d'aquestconveni.
Per a aixó, es procedeix a través del present conveni a la concessió directa en 1'exercici 2019 d'una
subvenció nominativa a la FSMCV, prevista nominativament en els Pressupostos de la Generalitat per
a 2019, aprovats per Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per
a 1'exercici 2019, en els termes que estableix 1'article 22. 2. a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

general de subvencions, així com 1'article 168. 1.A) de la Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer,
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

La present ajuda s'exceptua del procediment ordinari de concurrencia competitiva, de conformitat amb
el que es disposa en els articles 22. 1 de la Llei general de subvencions i 1'article 163 de la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públicinstrumental i de subvencions, en virtut d'habilitació
legal per a la concessió d'aquesta ajuda directa continguda en 1'article 22. 2 de la mencionada Llei
general de subvencions.
Segona. Obligacions de la FSMCV

I. Dur a terme el programa d'activitats derivat del pressupost aprovat en 1'Assemblea General de
1'FSMCV, que es va celebrar en sessió ordinaria, el 6 d'octubre de 2018, que es concreten per a
1'exercici de 2019 en l'annex I d'aquest conveni de col-laboració i constitueixen 1'expressió de les
mesures de foment musical i del funcionament de 1'FSMCVa les quals 1'lnstitut Valencia de Cultura
pretén donar suport.

8'incorpora també com a annex II, el pressupost d'ingressos i desposes de 1'activitat inclosa en 1'ámbit
del conveni, de conformitat amb el que es preveu en 1'article 49. d) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
régim jurídic del sector públic, i 1'article 11. 1.d) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell,
d'acord amb els quals, 1'instrument de formalització del conveni ha d'incloure les obligacions que
assumeix cada part.

2. Incorporar la marca o logotip de 1'lnstitut Valenciade Cultura, que haurád'aparéixeren les activitats
de la Federado incloses en el seu Pía d'actuació, i s'indicará "Amb el patrocini de 1'lnstitut Valencia de
Cultura".

3. Informar sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa assenyaladesen 1'article 3. 2 de
la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participado ciutadana, i en
1'article 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, com a entitat privada que percep
subvencions de 1'Administració autonómica per import superior a 10. 000 , a través de la publicado en

la seua página web de 1'import de la subvenció, de 1'entitat pública concedent i del programa
d'activitats subvencionat.
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4. Comunicar a 1'lnstitut Valencia de Cultura 1'obtenció, si escau, de subvencions o ajudes per a la
mateixa finalitat, procedent de qualssevol administracions o ens públics o privats.
5. Els contractes que formalitze el beneficiari del conveni amb el mateix proveTdor per a la realització
d'actuacions subvencionades, que tinguen un import igual o superior a 15. 000 (IVA exclós),
requerirán per a la seua acceptació que s'hagen sol-licitat almenys tres ofertes de tres proveídors
diferents, amb carácter previ a 1'adquisició del compromís per a la prestació del servei o lliurament del
be, llevat que per les seues característiques especiáis no hi haja en el mercat mes que una empresa
prestadora o subministradora o la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la signatura d'aquest
conveni.

6. Així mateix, amb anterioritat a la signatura del conveni, la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana, ha d'acreditardocumentalment:

a. Estaral corrent de les obligacions tributáries davant la h ¡senda estatal, autonómica i davant
de la Seguretat Social, i s'haurá autoritzat a reclamar-los directament 1'lnstitut Valencia de
.

s^y

Cultura.

b. Declarado responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de
benefician que figuren en els apartáis 2 i 3 de 1'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

c. Aquelles altres obligacions que es contemplen com a básiques en la citada Llei 38/2003, i
en el seu Reglamentde desplegament i especialment les contingudes en 1'article 14.
d. Declarado responsable d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos rebuts per a la

mateixafinalitat, provinents de qualsevol administracióo ens públicso privats, nacionals, de la
Unió Europea o d'organismes internacionals, sense que en cap cas la suma de totes aqüestes
supere el cost de 1'activitat subvencionada.

7. Presentar tota la documentació relacionada amb el Conven! per Registre electrónic en l'adre?a
URL: <htt s://rec. redsara. es/re istro/action/are/acceso.do>

8. En relació amb la subcontractació, de conformitat amb el que es preveu en 1'article 29 de Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la persona beneficiária podrá subcontractar
amb tercers 1'activitat subvencionada sempre que 1'import subcontractat no excedisca el 50 per cent
de 1'import de la subvenció. Queden excloses en tot cas, les subcontractacions que no aporten valor

afegit al desenvolupament de 1'activitat, per entendre's que obeeixen a servéis que es presten amb
preus per damunt deis habituáis de mercal A mes, hauran de tindre's en compte les limitacions
establides en 1'apartat 7 d'aquest article, referent a la subcontractació amb determinades persones o
entitats vinculades a la persona beneficiaría.

Elsjustificants que no complisquen aquests parámetresquedaran exclosos del compte justificatiu i, si
es el cas, comportaran la minoració de 1'ajuda d'acord amb la fórmula següent: Minorado = import
justificat correctament / import del projecte import concedit
Tercera. Obligacions de 1'lnstitut Valencia de Cultura

Per a la realització de les esmentades activitats, 1'lnstitut Valencia de Cultura aportará a la FSMCV, la
quantitat máximade 500. 000 euros, en concepte de subvenciónominativa, amb carree al capítol IVde
la secció 09, línia pressupostária S7271000 "Potenciado societats musicals", de la Llei 28/2018, de 28

de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 1'exercici2019.
Quarta. Justificació i pagament de la subvenció

1. La justificació es realitzará mitjaneant un compte justificatiu que es presentará davant 1'lnstitut
Valencia de Cultura, i es podrá realitzar, després de la signatura d'aquest conveni, en qualsevol
moment i fins al dia 30 de novembre de 2019, inclusivament. Les despeses que no tinguen una relació

directa i necessária amb les activitats subvencionades no es tindran en compte a 1'efecte de la
justificació de la procedencia de 1'ajuda.
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El comptejustificatiu haurá d'incloure:
a. Memoria d'actuació justificativa, relativa al nivell d'execució i satisfácelo de les activitats

programados a les quals es refereix aquest conveni, que anirá acompanyada de la justificació
gráfica o documental d'aquestes en suport digital (fullets, programes, vídeos, publicitat,
publicacions en revistes, xan<es saciáis, etc. ).
b. Aportado d'un informe d'auditoria sotmesa a la Llei 22/2015, en els termes de 1'article 74
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat mitjan^ant Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, realitzada per un auditor inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors
de Comptes dependent de 1'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. La despesa
d'aud¡toria tindrá la condició de despesa subvencionable amb el límit máxim del 5% de 1'import
de 1'ajuda prevista en aquest conven!.

c. Una memoria económica abreujada que contindrá un estat representatiu de les desposes
en qué s'ha incorregut en la realització de les activitats subvencionades, degudament
^

agrupades, i, si escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions
esdevingudes.
d. Igualment s'aportará una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen
finan?at 1'activitat subvencionada amb indicado de 1'import i la procedencia.
2. En cap cas s'acceptaran les desposes següents com a justificats a 1'efecte de 1'ajuda concedida,
llevat que es prove de manera fefaent la seua relació directa i necessária amb les activitats
subvencionades:

a. Adquisicióde material inventariable.

b. Despeses en servéis d'hostalatge i restaurado, excepte, en el cas de membres deis equips
artístics o tecnias, sempre que s'acredite que son residents de municipis que es traben a una
distancia superior a 100 quilómetres del municipi on es desenvolupa 1'activitat.
c. Despeses accessóries ais despla?aments (párquings, peatges d'autopistes, etc. ).
d. Edició de publicacions alienes ais continguts de 1'activitat encara que siguen objecte de
presentado o d'una altra activitat durant el desenvolupament d'aquesta.
e. Despeses financeres, recárrecs i sancions administratives o penáis.
3. Tot aixó de conformitat amb el que es disposa en 1'article 30. 2 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions. No obstant, la FSMCV quedará obligada a presentar davant
1'lnstitut Valencia de Cultura les factures que li siguen requerides, que acrediten les despeses
efectivament realitzades que permeten justificar el compliment de 1'objecte d'aquest conveni, així com
elsjustificants de pagament.
A mes s'haurá d'aportar una relació numerada correlativa de tots i cadascun deis documents que
acrediten les despeses justificades, i s'especificará data, proveidor, objecte facturat, import total del
document, base imposable i, si escau, percentatge imputat a la justificado de la subvenció. Aquesta
relació s'haurá de presentar, obligatóriament, segons el model adjunt en 1'arxiu Excel disponible en la
web <www. ivc. va. es>, que s'haurá d'emplenar i presentar en ao<iu amb format . xls.

La documentació justificativa constará de qualsevol justificant de les despeses realitzades de
naturalesa corrent mitjan?ant factures origináis i altres documents de valor probatori equivalent, amb
validesa en el tráfic jurídic mercantil o amb eficacia administrativa; i també de factures electróniques,
sempre que complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en 1'ámbit tributan i fotocópies
per a la seua compulsa, 1'import de les quals iguale o supere 1'import de la subvenció.
En cas que s'aporten justificacions de pagament, si es realitza mitjan?ant transferencia bancária,

s'aportaran les copies deis resguards de les transferéncies realitzades amb una autenticació de
1'entitat bancária, on s'han realitzat aqüestes. En el resguard de la transferencia haurá de constar el
nom del destinatari d'aquesta.

Si la forma de pagamentfora un xec o pagaré, el documentjustificatiu consistiráen un he rebut, signat
i segellat peí proveidor, en el qual s'ha d'especificar la factura o documentació justificativa de la

INSTITUT VALENCIA DECULTURA | Piafa de Vlrlat, s/n | 46001 Valencia | 961 206 500 | [vc. gva. es |

CMU-FSM-1S-10-SUPORTFSMCV-DEF2| Pagina 4

%^

INSTITUT
VALENCIA
DECULTURA

GENERALITAT
VALENCIANA

^^ Conselleriad'Educaci6,

F S M C-V

Cultura i Esport

despesa a qué correspon el pagament i la data, el número i la data del xec o la data del venciment del

pagaré, i davall de la signatura ha d'aparéixer el nom i NIF de la persona que signa.
Per al supósit de pagaments en efectiu el document justificatiu consistirá en: un he rebut, signat i

segellat peí proveTdor, en el qual ha d'especificar-se la factura o documentació justificativa de la
despesa a la qual correspon el pagamenti la seua data i davall de la signatura ha d'aparéixerel nom i
NIFde la persona que signa. Igualment, s'ha de tindre en compte el límit assenyalaten 1'article7 de la
Llei 7/2012, de 29 d'octubre, reguladora, entre altres temes, de la prevenciói lluita contra el frau (BOE
261, 30. 10. 12), que estableix que no es podran pagaren efectiu les operacions, en les quals alguna
de les parts que intervenen actué en qualitat d'empresar¡ o professional, amb un import igual o
superior a 2. 500 o el seu contravalor en moneda estrangera.
A les desposes corrents de les activitats derivades del pressupost aprovat per la 50 Assemblea

General, relacionades en 1'annexd'aquestconveni, objecte de subvenció, que serán aquelles que de
manera indubtable responguen a la naturalesa de 1'activitat subvencionada, es realitzen en el termini
establit en el conveni i siguen estrictament necessáries, els serán aplicables les disposicions
contingudes en els apartats 7 i 8 de 1'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

En cas que s'hagen formalitzat contractes que tinguen un import igual o superior a 15. 000 (IVA
exclós), s'acreditará la sol-licitud d'almenys tres ofertes de tres proveidors diferents, amb carácter
previ a 1'adquisició del compromís per a la prestado del servei o lliurament del be, llevat que per les
seues especiáis característiques no h¡ haja en el mercat mes que una empresa prestadora o
subministradora o la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la signatura d'aquest conveni, tal com
s'assenyalaen 1'apartat E) de la cláusulasegona d'aquestconveni.

e) Igualment s'aportará una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finan^at
1'activitatsubvencionadaamb indicadode 1'import i la seua procedencia.
r

4. El pagament de la subvenció s'efectuará, amb carácter general, mitjan^ant transferencia bancária al
compte que s'indique del qual siga titular la FSMCV, amb lajustificació documental previa del seu us i
en el termini máxim d'un any a comptar de 1'endemáde la justificado, de conformitat amb 1'article 65.3

d) del RD 887/2006, de 21 dejuliol.

L'importdeis pagamentsseráigual a la quantitatcorrectamentjustificadaen els termes especificatsen
la cláusula quarta, i s'efectuará amb la certificació previa expedida peí Sen/ei d'Ajudes de 1'lnstitut
Valenciade Cultura en la qual conste haver-secomprovat i aprovatelsjustificants presentats i que les
despeses en aquests reflectits han dut a terme les finalitats objecte de la concessió de la subvenció.
No es podrá realitzar el pagament de la subvenció en tant el benefician no es trabe al corrent en el

compliment de les seues obligacions tributáries i davant de la seguretat social, i s'autoritza 1'lnstitut
Valencia de Cultura per a la seua obtenció telemática.

No obstant 1'anterior, podran realitzar-se abonaments a compte, que suposaran la realització de
pagaments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les activitats programades, s'abonaran
per quantia equivalent a la justificació presentada, i sempre que la naturalesa i característiques de les
actuacions permeten aquest fraccionament a 1'efecte de pagament, tot aixó de conformitat amb el que
s'estableix en 1'article 171, epígrafs 2 i4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

5. Lajuda documentada en el present conveni será compatible amb altres ajudes, subvencions,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració, ens públics o
privats, estatals, de la Unió Europea o d'organismes intemacionals, sense que en cap cas la suma de
totes juntes supere el cost de 1'activitat subvencionada.
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Cinquena. Vigencia
El conveni entrará en vigor des de la data de la seua signatura i mantindrá la seua vigencia fins al 30
de novembre de 1'any 2019. No obstant aixó, les despeses subvencionables es poden haver realitzat
des de l'1 de gener de 2019.
Sisena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment i control d'aquest conveni amb les funcions de supervisar
1'execuciódel conveni, incloent-hi la solució, en primera instancia, de les controvérsies d'interpretac¡ó i
compliment que es puguen plantejar. Així mateix, informará les parís deis retarás i incidéncies que es
puguen presentar durant 1'execuciódel conveni.
La comissió de seguiment estará constituida per quatre representants, nomenats per les parts de
comú acora, dues designados per 1'lnstitut Valencia de Cultura, a les quals correspondrá la
presidencia i la secretaria, i dues per la FSMCV. En cas d'empat en qualsevol votació que siga
necessária, correspondrá al president de la comissió dirimir el resultat d'aquesta.
En la designació de les persones representants de la Generalitat es procurará la presencia equilibrada
de dones i homes, segons preveu el II Pía d'igualtat de dones i homes de 1'Administració de la
Generalitat, aprovat per 1'Acord de 10 de mar? de 2017, del Consell.

.h

La comissió es reunirá a sol-licitud de qualsevol de les parts i, com a mfnim, en dues ocasions durant
el període de vigencia del conveni, i s'ajustará el seu funcionament i 1'adopció d'acord amb la Llei

-^

40/2015d'1 d'octubre, de régimjurídic del sector públic.
Les copies de les actes, acoras i informes es remetran al director general de 1'lnstitut Valencia de
Cultura.

Setena. Resolució i reintegrament
Les parts podran modificar o resaldré aquest document en qualsevo! moment per acord mutu. En
relació amb la modificado del Conveni, d'acord amb 1'article 12 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre,

del Consell, aquesta requereix els mateixos trámits que els previs a la subscripció delconveni inicial.
Qualsevol de les parts podrá, al seu tom, denunciar el conveni i ho comunicará per escrit a 1'altra part
amb un mes d'antelacióa la data en qué el done per acabat.
No obstant aixó, 1'lnstitut Valencia de Cultura podrá procedir a la rescissió d'aquest si no s'executa
1'activitat de foment corresponent a 1'exercici 2018 i, en general, serán causes de rescissió la ineficacia
sobrevinguda o 1'incompliment de les clausules d'aquest conveni, el transcurs del termini de vigencia,
la decisió judicial i les altres causes de resaludó contemplades en 1'article 51. 2 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de régim jurfdic del sector públic; amb les conseqüéncies establides en 1'article 52 del text
legal esmentat.
Per al supósit d'incompliment de les clausules d'aquest conveni, qualsevol de les parts podrá requerir
a la part incomplidora perqué, en un termini determinat, complisca els compromisos incomplits, i
notificaran aquesta circumstáncia al president de la comissió de seguiment. Transcorregut el termini,
si persisteix 1'incompliment, la part que el va dirigir notificará la part o les parts firmants la concurrencia
de la causa de resolució i es considerará resolt el conveni.

La resolució del conveni no afectará, si escau, la finalitzacióde les activitats que estiguen en execució
que hauran de finalitzar-se en el termini máxim i improrrogable deis tres mesos següents a la
resolució.

Huitena. Régimjurídic i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i es regirá peí que es disposa en el capítol VI del títol
preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic i per la Llei 1/2015, de 6
de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
Igualment, es aplicable el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
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subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, peí qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aixf com el Decretl76/2014, de 10 d'octubre,

del Consell, peí qual es regulen els convenisque subscrigala Generalitati el seu registre.
Totes les discrepáncies o qüestions que puguen sorgir en la interpretado del conveni o sobre el seu
incompliment, de conformitat amb el que es disposa en els articles 49. f), 51 i 52 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, es resaldrán mitjan?ant el mecanisme de seguiment, vigilancia i control, en primer lloc, a
través de la Comissió mixta de seguiment del conveni. En cas que h¡ haja discrepancia amb la decisió
adoptada per la Comissió, es podrá acudir a la jurisdicció d'acord amb 1'article 9, lletra c, de la Llei
29/1998, de 13 dejuliol, reguladora de lajurisdicciócontenciosa administrativa.
Novena. Compatibilitat amb la normativa europea sobre ajudes publiques
Les ajudes concedides mitjang;ant aquest conveni no necessiten la seua notificado a la Comissió
Europea, per no reunir tots els requisits de 1'apartat 1 de 1'article 107 del Tractat de funcionamentde la
Unió Europea, i d'acord amb els articles 3. 4 i 7. 4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell,
ja que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana no es una empresa productora
de béns o prestadora de servéis i no exerceix una activitat económica i per tant no existeix un
falsejament de la competencia que afecte els intercanvis comerciáisentre els estats membres.
Desena. Publicació

Ulnstitut Valencia de Cultura publicará el text integre d'aquest conveni en la seua página web, en el
termini de 10 dies hábils des de la inscripció del conveni en el Registre de Convenis de la Generalitat,
per aplicado del que s'estableix en els articles 9. 1, c) i 10. 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de transparencia, bon govern i participado ciutadanade la Comunitat Valenciana, i el seu
desplegament reglamentan recollit en els articles 3. 4 i 12. 2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del
Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat.

Aixf ho acorden i signen per duplicat exemplar, amb la seua lectura previa, en el lloc i data indicats en
1'encapealament.
FEDERACIÓDESOCIETATSMUSICALSDE LA
COMUNITATVAL

INSTITUT VALENCIA DE CULTURA

IANA

^^ ^
V . '.<'.,

Daniela González i Almansa

Vicent Marzá i Ibáñez
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ANNEX1: ACTIVITATS INCLOSESEN L-ÁMBITDELCONVENI

EL PROGRAMA D-ACTIVITATS DERIVADES DEL PRESSUPOST QUE VA SER APROVAT PER LA 50
ASSEMBLEA GENERAL PER A L-ANY 2019, SON LES QUE A CONTINUACIÓS-INDIQUEN:
MARC LEGISLATIU ECONÓMICI JURÍD1C
Investigado UV emprenedoria
Accions pro ocupabilitat
Propietat Intel-lectual FSMCV(entitats de gestió)
Publicacions/col-leccions

Central de Compres
Difusió bones practiques

COMUNICACIÓEXTERNA I RRII
Comunicado externa
Premis Euterpe
Relacions ¡nstitucionals

Relacions exteriors (CESM i CISM)
ACOSTAMENTALES SSMM
Pía de gestió cultural a les comarques
Catáleg de Servéis (gestió cultura], jurídica, laboral, económica, propietat intel-lectual, mediado, etc.)
Consell Intercomárcal

COMUNICACIÓINTERNA
Empresa de comunicado interna i accions
ORGANITZACIÓ DE LA FSMCV
Retribudons personal
Estructura federal

Assemblea general
ACTIVITAT FEDERAL
Activitats comarcáis
Certámens

Altres campanyes
Beques Bankia
Campanyes d'indole social
Igualtat
REPTES EDUCATIUS
Relacions institucionals
Assessoria educativa
Centre d'estudis

Propostes educatives
Continguts en linia
Materials educatius

Projectes europeus
Congressos i activitat internacional
Activitat investigadora
Música a la Llum

REPTES ARTÍSTICS
Jove Banda de la FSMCV

Jove Orquestra de la FSMCV
Banda de Dones

Altres UA
Edicions i produccions
Premis Euterpe a la Creado
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Despeses generáis:
.
.
.
.

TREBALLSREALITZATSPER ALTRES ENTITATS
LLOGUER/ARRENDAMENTS
REPARACIONSI CONSERVACIO
SERVÉISPROFESSIONALSINDEPENDENTS

.
.

TRANSPORTS (Correus i missatgeria)
ASSEGURANCES/ACCIDENTS

.

DESPESES BANCÁRIES

.
.
.
.
.
.
.
.

SUBMINISTRAMENTS
QUOTES I TRIBUTS
NETEJAI MANTENIMENT
COMUNICACIONS
MATERIALD'OFICINA
FOTOCOPIADORA
IMPREMTES
ASSEGURANCESSOCIALS

NOTA:A excepciód'activitats realitzadesamb turisme i els intercanvis que no son objecte d'aquest conveni.

o.
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ANNEX II: PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES DE LA FSMCV

MARC LEGISLA71U, ECON MIC I JUR DIC

INGRESSOS
117. 260

Relactons Institucjonais

o

Recerca UVEm

o

renedurisme

Accions Pro Em leabilitat

Propietat Intd-leclual FSMCV(entiláisde gesto)
Distríbució despeses voluntariat (5%)
Central de Co

res

Turisme

RESULTAT

o

o

o

-58.044
-4.500
-7.000
-95.000
-2.600
-2.500

-35.784
-4.500

-60.103
^1.375
-45.478
-3.500
-6.750

-60.103
-4.375
-t5.478
-3.500
6.750

-215.654

-215.654
-85.348
-118.556

o
o

95. 000

Di1üsk5 Bones Practiques

o

Relacons Exteriors (CESM)

o

Relactans Institudonals

o

Comunicaciá Externa

o

Premis Euter

o

Dístribució desposes voluntaríat (7, 5%)

o

AGÓSTAMENTA LESSSMM
Pía de GesBo Cultural en les Coma ues

o

-85. 348

Caíaleg de Servéis

o

-118.556
-5.000
6.750
.

IV

COMUNICACIOI INTERNA
Empresa de comunicado interna i accions de comunicado hterna

o

Distribució despeses voluntariat (7, 5%)

o

ORGANITZACIODE LA FSMCV
P erson al
Estructura de despeses

^^

746.011
o

714.370

AssembleaGeneraI

o

Distribució despeses voluntarisrt (25%)

o

IVA a Recuperar per Regla Prorrata (25%)
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-4.375
-23.150

22. 260

COWIUNICACI EXTERNA! RRII

III

DESPESES
-197.069
-4.375
-23.150

31. 641

-7. 000
o

-2.500
-2.500

.

.

5. 000

-6.750

-53.71 9
-46.969
-6.750

-53.719
-46.969
-6.750

-255.298
-113.798
-104.000
-15.000
-22.500

490.713
-113.798
610.370

o

31. 641
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ACTIVITAT FEDERAL
Intercanvis
Activitats comarcáis
Certámenes

1+1

^

c v
2.222.500
1.550.000
30.000
20.000

-s.ooo
-225.500
-53.444
-308.678
-5.000
-5.000
-18.000
-45.250
-3.750

-38.250
-3.750

o

-9. 000

-9. 000

7.000

-13. 000

-6.000

-15. 000

-1S.OOO

-4.500

-4.500

54. 000

-184.000

-130. 000

15.000
15.000

-60. 000

-45.000
-30.000
-22.500
-15.000

270. 000

Publlcadons/Col lecciones

46.460
350.000

Campanyes d'Índole social
Igualtat

o
2. 500

Distribució despeses voluntanat (20%)

Vil

REPTESEDUCATIUS

o

7. 000

Relacions Institucionals

o

Asesoria educativa
Centre d'estudís

Conselleria tfEducacid,
Cultura i Esport

69.822
64.500
-70.000
15.000
44.500
-6.984
41.322
-5.000
-2. 500
-18.000

Altres campanyes
Beques Bankia

GENERALITAT
VALENCIANA

-2. 152. 678
-1. 485. 500
-100. 000

Proposades educatives
Continguts on line
Materials educatius

Projectes europeus
Congressos i activitat internacional
Activitat investigadora
Música a la Llum

Dlstribuciódespeses voluntariat (5%)

VIII

REPTES ARTISTICS
janda de la FSMCV

J

Orquestra de la FSMCV
Ja de Dons

20. 000

. UUAA

o

ons i Produccjons

o

Premis Euterpe a la Creado

4. 000
o

TOTAL GENERAL

3. 146.771

INVERSIO

-^

RESUMTOTAL
Ingressos

Desposes(sense amortitzacions) + Inversió
TOTAL PRESSUPOST
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-45.000
-42.500
-15.000
-4.000
-4.000
-13.500

-4. 000
o

-13.500

-3. 163.771

-17. 000

-8.000

-8.000

3. 146. 771
-3. 146. 771
o
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