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CONVENI DE COL-LABORACIÓENTRE L'INSTITUTVALENCIADE CULTURA I LA FEDERACIÓDE SOCIETATS
MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL SUPORT I EL FUNCIONAMENT DE L'ESMENTADA
FEDERACIÓ.
Expedient CMU-FSM-20-10

Valencia, 7 d'agost de 2020
REUNITS

D'una part, Vicent Marzá i Ibáñez, president de 1'lnstitut de Valencia de Cultura, en nom i representado de
1'entitat Institut Valencia de Cultura, en virtut de! Decret 8/2015, de 29 dejuny, dei president de !a Generalitat,

peí qual nomena vicepresidenta, consellers, secretaria i portaveu del Consell, i de conformitat amb el que

estableix 1'article 4. 2, lletres o) i j) del Reglament d'organització i funcionament de CulturArts Generalitat.

aprovat peí Decret5/2013, de 4 de gener, del Consell, i modificat, successivament, peí Decret 141/2014,de 5
de setembre i peí Decret 124/2016, de 30 de setembre, 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 Instituí Valencia de Cultura"
(a partir d'ara IVC).

La seua legitimació i representado per a aquest arte deriva de les competéncies atribuídes per 1'article 160. 1,
lletra b) de la Llei 1/2015, de 6 defebrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públicinstrumental i de
subvencions, que estableix que les persones que teñen la presidencia deis organismes públics i les entitats de
dret públic serán les competents per a la concessió de les subvencions nominatives, en relació amb alió
assenyalat en 1'article 7 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regulador deis convenis que
subscriga la Generalitat i el seu registre i de 1'artide 2 apartáis 1 i 2, lletra /) del Reglament d'organització i
funcionament esmentat; a mes d'estar expressament facultat per a aquest arte per 1'acord del Consell adoptat
en la sessió celebrada el 7 d'agost de 2020.

1, d'una altra, Daniela González Almansa, NIF 18993084Y, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la

ComunitatValenciana(a partird'ara FSMCV),nomenadaper al carreefíns a 1'any2022,segonsconstaen 1'acta
electoral de la Assemblea General celebrada a Pego en sessió ordinaria el día 11. 05. 2019 i facultada per a
subscriure el present conveni per 1'article 48 deis estatuís de 1'entitat.

Lesdues parts intervenen en la representació i amb lesfacultats que els seus carrees respectius els confereixen
per a formalitzaraquest conveni de col-laboració,per aixó,
MANIFESTEN

1. L'IVCté com a finalitat el desenvolupament i 1'execució de la política cultural de la Generalitat en el terreny

delesartsescéniques, musicals, del patrimoni cultural valencia i dela cinematografía, entre altres, i s'expliquen
entre les seues funcions de foment i impuls la gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents matéries

culturáis integrades en 1'ens de dret públic. Així ho estableixen els apartáis 1 i 2/) de 1'article 2 del seu
Reglament d'organitzadó i funcionament, aprovat per 1'esmentat Decret 5/2013 i modificat, successivament,
peí Decret141/2014,de5 desetembre, i peí Decret124/2016,de30desetembre,del Consell.
2. El Pía Estrategia deSubvencions de la Conselleria d'Educació,Cultura i Esport, aprovat per Resoludó de 23 de
mar? de 2020 (DOGV8783, 07.04.2020), preveu en 1'annex únic, dins de 1'objectiu estratégic 3 de 1'lnstitut
Valencia de Cultura, investigado i difusió de les diferents manifestacions artístiques competencia de 1'IVC, la
línia de subvencióS7271000,anomenada "Ajudesde potenciadode les societatsmusicals",amb la finalitat de
contribuir a sostindre la FSMCVi les seues entitats federades i fer arribar ajudes a les societats musicals per a
activitats d'especia] interés.
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3. La FSMCV integra i coordina un moviment associatiu musical i cultural en la Comunitat Valenciana, format
per mes de 550 sodetats 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 1'ámbit pedagógic com en el sociocultural, prestant una atenció especial a la normalització de Íes
escoles de música, al perfeccionament del model de gestió deis associats i a la progressiva professionalització
deis personal directiu.

Amb aquesta finalitat les entitats ací representadas subscriuen el següent conveni de col-laboració de
conformitat amb les següents:
CLAUSULES
Primera. Objecte.

L'objecte del present conveni de col-laboracióentre 1'IVCi la FSMCVconsisteix a donar suDort a les activitats i a
les despeses de funcionament derivades de les activitats de la federado durant 1'exercici 2020, segons el que
s'estableix en el seu programa d'activitats i constitueixen 1'expressió de les mesures de foment musical a les
quals 1'IVC pretén donar suport sense cap mena de contraprestació directa.

Per a aixó, es procedeix a través del present conveni a la concessió directa en 1'exercici 2020 d'una subvenció
nominativa a la FSMCV,prevista nominativament en els pressupostos de la Generalitat per a 2020, aprovats per
la Llei 10/2019, de 27 de desembrefDOGV8708, 31. 12. 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, lletra A) de la Llei 1/2015, de
la Generalitat, de 6 de febrer, d'hisenda pública,del sector públicinstrumental i de subvencions.
Segona. Obligacionsde la FSMCV

l. Dur a terme el programa d'activitats 2020, aprovat per 1'Assemblea General celebrada el 19 d'octubre de
2019 derivat del pressupost aprovat en la mateixa Assemblea General, que es concreten per a 1'exercici de 2020
en 1'annex I del conven!.

o

5'incorpora també com a annex II, el pressupost d'ingressos i despeses de 1'activitat indosa en 1'ámbit del
conveni, de conformitat amb el que es preveu en 1'artide 49. d) de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de régim
jurídic del sector públic, i 1'article ll. l. d) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, d'acord amb els
quals, 1'instrument de formalització del conveni ha d'indoure les obligacions que assumeix cada part.
No obstant aixó, en aplicado de qué preveu 1'article 8. 2 c) del Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures
urgents, en 1'ámbit de 1'educació, de la cultura i de 1'esport, per a pal-liar els efectes de 1'emergéncia sanitaria
provocada peí Covid-19 (DOGV 8781, 06.04, 2020), en cas de no desenrotllar-se totes les activitats, es podrá
procedir a la justificado parcial de 1'ajuda, abonant ais beneficiaris els gastos justificats, anul-lant-se la resta del
crédit.

2. Incorporar la marca o logotip de 1'IVC, que haurá d'aparéixer en les activitats de la FSMCV, que indique
expressament la frase: "Amb el patrocini de 1'lnstitut Valencia de Cultura", d'acord amb les normes d'identitat
corporativa d'aquesta institució.

3. Informar sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa que assenyala 1'article 3.2 de la Llei
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i partidpació dutadana de la Comunitat
Valenciana,com a entitat privada que percep subvencions de 1'Administradóautonómica 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.

En aquest sentit, 1'entitat queda sotmesa a 1'article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, en la qual
5'estableix el marc general de publidtat en materia de subvencions perqué té carácter de legislado básica de
1'Estat, de conformitat amb la disposició final la de la Llei general de subvencions a 1'empara de 1'article
149. 1. 13o, 14o i 18o de la Constitució.
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4. Comunicar a I IVC 1'obtenció,si es el cas, de subvencions o ajudes per a la mateixa fínalitat, procedent de
qualssevol Administracions o ens públicso privats.

5. Els contractos que formalitze el benefíciari del conveni amb el mateix proveTdor per a la realització
d'actuacions subvencionados, que tinguen un import igual o superior a 15.000 (IVA exclós), requerirán per a la
seua acceptacióque s'hagen sol-lidtat almenys tres ofertes de tres proveídors diferents, amb carácter previ a
I adquisiciódel compromís per a la prestado del servei o lliurament del be, llevat que per les seues especiáis
caracteristiques no existisca en el mercat mes que una empresa prestadora o subministradora o la despesa
s'haja realitzat amb anterioritat a la signatura del present conveni.

Tot aixó d'acord amb el que preveu 1'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, amb relacióa 1'article 118. 1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, de 8 de novembre
de 2017.

6. Així mateix, amb anterioritat a la signatura del conven!, la FSMCVhaurád'acreditardocumentalment:

o) Estar al corrent de les obligadonstributarles davant de la Hisenda estatal, 1'autonómica,i amb la Seguretat
Social, i haver autoritzat 1'IVCa demanar-los en el seu nom.

b) Una declarado responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condicióde beneficiari que
preveuen els apartats 2 i 3 de 1'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Una declarado responsable d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos rebuts per a la mateixa
finalitat, provinents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d organismes internadonals, sense que, en cap cas, la suma de totes aqüestes supere el cosí de 1'activitat
subvencionada.

d) Lesaltres obligadonsque es preveuen com a básiquesen 1'esmentada Llei 38/2003 i en el seu Reglamentde
desplegament i, especialment, les que conté 1'article 14.
7. Presentar tota la documentado relacionada amb el conveni, indoent la justificado, a través de Registre
electrónic: htt s: rec. redsara.es re istro action are acceso.do.

8. Quant a la subcontractació, de conformitat amb el que preveu 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, i

queden excloses les subcontractacionsque no aporten valor afegit al desenvolupament de 1'activitat, perquées
considera que obeeixen a servéis que es presten amb preus per damunt deis habituáis de mercat. A mes,

hauran de tenir-se 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 beneficiária.

Elsjustificants que no complisquen aquests parámetresquedaran exclosos del comptejustifícatiu i, si es el cas,
comportará la minorado de 1'ajuda.

A mes, el punt 7, lletra tí) del mateix article 29 diu: "En cap cas podrá concertar-se peí beneficiari 1'execució
total o parcialde les activitatssubvencionadesamb personeso entitats vinculadesamb el beneficiari, llevat que
concórreguen les circumstáncies següents:

la. Que 5'obtinga la previa autorització expressa de 1'órgan concedent.
2a. Que 1'import subvencionable no excedisca del cost incorregut per 1'entitat vinculada.

L'acreditaciódel cost es realitzará en la justificado en els mateixos termes establits per a 1'acreditadóde les
despeses del benefician."
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Tercera. Obligacions de 1'IVC

Per a la realitzacióde les esmentades activitats, 1'IVCaportará a la FSMCV, la quantitat máxima de CINC-CENTS
MIL euros (500.000 ), en concepte de subvenció nominativa, amb carree al capítol IV de la secció 09, línia
pressupostária S7271000 "Potenciado societats musicals", de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat per a 1'exercici 2020.
Quarta. Justificado i pagament de la subvenció

1. La justificado es fará mitjan?ant un compte justificatiu amb informe d'auditor que es presentará a 1'IVC, i es
podrá realitzar, després de la signatura d'aquest conveni, en qualsevol moment i fins al dia 30 de novembre de
2020, inclusivament. Les despeses que no tinguen una refació directa i necessária amb les activitats
subvencionades no es tindran en compte a 1'efecte de la justificado de la procedencia de 1'ajuda.
El comptejustificatiu haurá d'incloure:

o) Memoria, relativa al nivel] d'execució i satisfacció del pía d'actuació corresponent a 1'any 2020, que
5'acompanyará de la justificado gráfica o documental de les activitats realitzades (fullets, programes de má,
cartells, revistes, etc. ).

í>) Aportado d'un informe d'auditoria sotmés 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, realitzat 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'auditoriatindrá la condicióde despesa subvencionableamb el límit máxim
del 5% de 1'import de 1'ajuda prevista en aquest conveni. Aquest informe s'acompanyará obligatóriament del
model de RelaciódeJustificantsdisponible en la páginaweb httD://ivc.Bva.es/
c) Una memoria económica abreujada que contindrá un estat representatiu de les despeses 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.

En cap cas s'acceptaran les següents despeses com justificáis a 1'efecte de 1'ajuda concedida, llevat que es prove
de forma fefaent la seua relació directa i necessária amb les activitats subvencionades:
- Adquisidóde material inventariable.

- Regáisa assistents que no estiguen previstos com a premi oficial de reconeixement en les activitats
de la FSMCV.

- Despeses en servéis de restaurado i cátering. Excepcionalment, es podrien acceptar despeses de
restaurado si están vinculades directament amb una activitat concreta i prevista en la planificado.

- Despesesaccessóriesais desplagaments (párquings, peatges d'autopistes, etc. ).
- Edició de publicacions alienes ais continguts de 1'activitat, o artes de presentado o d'una altra
activitat promocional.

- Desposes financeres, excepte les derivades de la constitució de garanties bancáries per a accedir a
pagaments antícipats de 1'ajuda contemplada en el present conveni recárrecs, interessos i sancions
administratives o penáis.

A les despeses corrents de les activitats derivades del pressupost relacionades en 1'annex d'aquest conveni,
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 conven! 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.

2. 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 FSMCVquedará obligada a presentar davant 1'IVCles factures que, si es
el cas, li siguen requerides, que acrediten desposes efectivament realitzades corresponents a 1'activitat objecte
d'aquest conveni, aixícom elsjustificants de pagament.
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3. En cas ques'hagenformalitzat contractes quetinguen un import igual o superior a 15.000 (IVAexclós),s'ha
d acreditarla sol-licitud d'almenystres ofertes detres proveídors diferents, amb carácterprevi a 1'adquisiciódel
compromís per a la prestado del servei o el lliurament del be, llevat que, per les característiques especiáis que

té, no hi haja en el mercat mes d'una empresa prestadora o subministradora, o la despesas'haja efectuat amb
anterioritat a la signatura d'aquest conveni, tal com s'assenyala en el punt 5 de la cláusula segona.

4. El pagament de la subvenciós'efectuará amb caráctergeneral mitjan?ant transferencia bancáriaal compte
que s'indique de la que siga titular 1'entitat beneficiária, en el termini máxim d'un any a comptar de 1'endemá
de la justificado, i ha de comptar amb la justificado previa documental de l'ús que se n'ha fet; a mes, elServei
d Ajudesde 1'IVCexpedirácertificacióen la queconste que s'ha assolit 1'objectede la concessióde la subvenció.
L'¡mport de les despesesjustificades será, com a mínim, igual a 1'import de la quantitat máxima concedida, i la
quantat que abonará 1'IVCserá com a máxim 1'import de les despeses correctament justificades.

No podrárealitzar-seel pagamentde la subvencióen tant el beneficiarino estrobe al corrent en el compliment
de les seues obligacions tributáries i davant la Hisenda estatal, 1'autonómica, i la Seguretat Social, per aixó
autoritzará 1'IVC perqué les obtinga vía telemática.
5. Igualment, podran fer-se pagaments anticipáis de fins al 30 % de 1'import de la subvenció que instrumenta
aquest conveni, es a dir, fíns a un máxim de 150. 000 euros, i tenint en compte 1'import deis possibles

abonaments a compte per a no superar la quantia máxima de la subvenció, d'acord amb el que preveu
1'esmentat article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions (DOCV 7464, 12. 02. 2015).

A aquest efecte, la FSMCV podrá presentar la sol-licitud de pagament antidpat a partir de 1'endemá de la
signatura del present conveni i en tal cas, haurá de dipositar un aval bancari per la quantia el pagament
anticipat de la qual se sol-licita, amb una durado indefinida, mantenint la seua vigencia fins que 1'IVC, una
vegada presentada la justificado, certifique 1'extinció de 1'obligació garantida i la cancel-lació de 1'aval.

L'aval será retornat a la FSMCV una vegada verificat per 1'IVCque la justificado s'ajusta al que es disposa en el
present conveni i sempre que de la mateixa no s'inferisquen irregularitats en les despeses de 1'activitat, que
puguen comportar minoracions de la subvenció concedida.

Les despeses de garantía bancária tindran consideració de despesa subvencionable, d'acord amb el que es
preveu en 1'article 31.7 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

6. Podran realitzar-se, a mes, abonamentsa compte, quesuposaran la realitzacióde pagamentsfraccionatsque
respondran al ritme d'execucióde les activitats programades,abonant-seper quantia equivalenta lajustificado
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 2i 4 de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públicinstrumental i de subvencions, i
34.4 de la Uei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Si es dona el casque s'ha rebut un pagament anticipat per aval abansde sol-licitar un abonamenta compte, els
justificants que es presenten 5'aplicaran primer a alliberar la garantía de 1'import avalat, i si n'hi ha mes servirán
per a justificar 1'abonament a compte sol-licitat. Els dos procediments son compatibles.

7. Lajuda documentada en aquest conveni será compatible amb altres ajudes, subvencions, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals,

de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense que en cap cas la suma de totes aqüestessupere el
cost de 1'activitat subvencionada.
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Cinquena. Vigencia

El conven! produirá efectes des de la data de la firma i mantindrá la eficaciafins al 30 de novembre de 2020. No
obstant aixó, les desposes subvencionables es poden haver realitzat des de 1'1 de gener de 2020.

El present conveni no es pot prorrogar, de conformitat amb el que estableix 1'article 168. 1.a de la Llei 1/2015,
que recull la prohibidoexpressade prórrogasobre aquesttipus de subvencionsnominativesde la Llei47/2003,
de 26 de novembre, general pressupostária.
Sisena. Comissióde seguiment

Es crea una comissió de seguiment i control d'aquest conveni amb les funcions de supervisar 1'execució del
conveni, que inclou la solució, en primera instancia, de les controvérsies d'interpretació i compliment que
puguen plantejar-se. Així mateix, informará les parts deis retarás i les incidéncies que es puguen presentar
durant 1'execució del conveni.

La comissió de seguiment estará constituida per quatre representants, nomenats per les parts de comú acord:
dos designáis per 1'IVC, ais qui correspondrá la presidencia i la secretaria, i dos per 1'entitat benefíciária.
En la designado deis representants de 1'IVC es procurará la presencia equilibrada de dones i homes, segons el
que preveu el II Pía d'igualtat de dones i homes de 1'Administració de la Generalitat, aprovat per Acora de 10 de
mar? de 2017, del Consell.

La comissió es reunirá a sol-licitud de qualsevol de les parts i, com a mínim, en dues ocasions durant el període
de vigencia del conveni, que ajustará el seu fundonament i 1'adopció d'acord amb la Llei 40/2015, d'l
d'octubre, de régimjurídic del sector públic.

Lescopies de les actes, els acoras i els informes es remetran al director general de 1'IVC.
Setena. Resolució

Les parts podran modificar o resaldré aquest document en qualsevol moment per acord mutu. En relació a la
modificado del conveni, d'acord amb 1'artide 12 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, aquesta

requereix els mateixos trámits que els previs a la subscripdó del conveni inicial. Qualsevol de les parts podrá, al
seu torn, denunciar el conveni i ho comunicará per escrit a 1'altra part amb un mes d'antelacióa la data en qué
vaja a donar-lo per acabat.

No obstant aixó, 1'IVC podrá procedir a la rescissió d'aquest i no s'executa cap activitat ni despesa vinculada a
les activitats previstes corresponents a 2020 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 que preveu 1'article 51. 2 de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de régim jurídic 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 la parí
incomplidora perqué, en un termini determinat, complisca els compromisos incomplits, i notificar aquesta
circumstáncia al president de la comissió de seguiment. Transcorregut el termini, si persisteix 1'incompliment, la
part que 1'haja dirigit notificará a les parts signants la concurrencia de la causa de resolució i s'entendrá resolt el
conveni.

La resaludó del conven! no afectará, si escau, la finalització de les activitats que estiguen en execució que

hauran de finalitzar-seen el termini máxim i improrrogable deis tres mesas següentsa la resaludó.
Huitena. Régimjurídic i jurisdicció

El present conveni té naturalesa administrativa, i es regirá peí que disposa el capítol VI del títol preliminar de la
Llei 40/2015, d'l 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, resulta d'aplicacióel

que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de
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juliol, peí qual s'aprova el Reglamentde la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,així com
el Decret176/2014,de 10d'octubre, del Consell, peí qual es regulen els convenís quesubscrigala Generalitat i
el seu registre. Dela mateixamanera,seráaplicableel régimsancionadorprevist en els articles 173a 177de la
Llei1/2015,de6 defebrer, de la Generalitat,d'hisendapública,delsectorpúblicinstrumental i desubvencions.
Les discrepáncies que pogueren sorgir en la interpretado del conven! o sobre el seu incompliment, si no
s'obtinguera acord a través de la comissió de seguiment, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa
administrativa, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Novena. NotificadoComissió Europea

Les ajudes concedides mitjancant aquest conveni no necessiten notificado d'aquestes a la Comissió Europea,
per no reunirtots els requisitsde 1'apartat1 de 1'article 107del Tractat defuncionamentde la UnióEuropea, i
d'acord amb els articles 3.4 i 7.4 del Decret 128/2017, de 29 desetembre, del Consell, ja que 1'entitatonveniada
no es una empresa productora de bénso prestadora de servéis i no exerceix una activitat económica i, pertant,
no hi ha un falsejament de la competencia que afecte els intercanvis comerciáis entre els estats membres.
Desena. Protecció de dades

Les dades de carácter personal continguts en el present conveni i en la documentació relacionada podran ser
incloses en un fítxer per al seu tractament en tant que titulars responsables deis respectius fitxers, amb la
fínalitat de gestionar i complir la relació ací establida.

Les parts podran exercir els drets d'accés, rectificado, cancel-lació i oposició, de conformitat amb el que es
disposa en la Llei orgánica 3/2018, de 5 de Desembre, de protecció de dades personáis i garantía deis drets
digitals, de transposició del Reglament General de Protecció de Dades - Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a !a protecció de les persones físiques peí que fa
al tractament de dades personáis i a la lliure circulado d'aquestes dades i peí qual es deroga la Directiva
95/46/CE- publicat en el DOUEde 4.05. 2016.

Es pot consultar la política completa de privadtat de 1'IVCen 1'adrega: http://ivc. gva. es
/

Onzena. Publicado

L'IVCpublicaráel text integre d'aquest conveni en la seua páginaweb, en el termini de 10 dies hábilsdes de la

inscripciódelConvenien el RegistredeConvenisde la Generalitat, peraplicaciódel ques'estableixen elsarticle
9. 1, c) i 10. 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participado
ciutadana de la Comunitat Valenciana, i el seu desenvolupament reglamentan recollit en els articles 3.4 i 12.2

del Decret 105/2017, de 28 de julio], del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat.

I en pravadeconformitatambtot el ques'haestablit,firmenel presentdocumentperduplicat.
FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA INSTITUTVALENCIADECULTURA
COMUNITA

LENCIANA

Daniela González Almansa

Vicent Marzá i Ibáñez
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ANNEX1: ACTIVITATSINCLOSESEN L'ÁMBITDELCONVENI

Programa d'activitats per a 2020 aprovat per 1'Assemblea General el 19 d'octubre de 2019.
MARCO LEGISLATIU ECONÓMICI JURÍDIC
Investigado UV Emprenedoria

Propietat Intel-lertual FSMCV(entitats de gestió)
Plataformes online per a Societats Musicals
Relacions Exteriors
COMUNICACIO EXTERNA I RRII

Comunicado Externa i publicitat.
Premis Euterpe
Reladons Institucionals

ACOSTAMENTALESSSMM

Catálegde Servicis(gestiócultural, jurídica, laboral, económica,propietat intel-lectual, mediado)
Consell Intercomarcal

COMUNICACIÓINTERNA
Accions de comunicado interna.
ORGANITZACIO DE LA FSMCV
Retribucions Personal
Estructura Federal
Assemblea General

Alquería Julia
Formado

ACTIVITATFEDERAL
Activitats comarcáis
Certámens

Altres campanyes

Campanyesd'índole social
Igualtat
REPTESEDUCATIUS
Centre d'estudis
Xarxa Escoles de Música

Projectes d'lnvestigació Educativa
Plataforma online per a Escoles de Música

REPTESARTÍSTICS
Jove Banda de la FSMCV
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Jove Orquestra de la FSMCV
Banda de Dons

Altres UUAA
Edicions i Produccions
GASTOS GENERÁIS

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS
LLOGUER / ARRENDAMENTS

REPARACIONS I CONSERVACIÓ
SERVICIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS

TRANSPORTS (Correus i missatgeria)
SEGURS/ACCIDENTS
GASTOSBANCARIS
SUBMINISTRAMENTS
QUOTES I TRIBUTS
NETEJAI MANTENIMENT
.

COMUNICACIONS

.

MATERIALD'OFICINA

.

FOTOCOPIADORA
IMPREMTES
ASSEGURANCESSOCIALS
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ANNEXII: PRESSUPOSTD'INGRESSOSI DESPESESDE LA FSMCV

INGRESSOS

PRESSUPOST FSMCV EXERCICI 2020

MARC LEGISLATIU, ECONÓMIC I
126.000,00
JURÍDIC
0, 00
0,00

Relacions Institucionals (35%)
Investigado UV Emprenedoria

GASTOS

172.950,00
1. 050, 00
23. 150,00

-46.950,00
-1. 050, 00
-23. 150,00

1. 500, 00

-500, 00

14. 000, 00
5. 250,00
125. 000, 00
3. 000, 00

-14.000,00

53. 925, 00
1. 050, 00
45. 000, 00
0, 00
7. 875,00

-53. 925, 00
-1. 050, 00
-45. 000, 00
0, 00
-7. 875, 00

141. 750, 00
78. 000, 00
44. 000,00
4. 000, 00
15. 750, 00

-141. 750, 00
-78. 000, 00
-44.000,00
-4. 000, 00
-15.750, 00
-32.875,00
-25.000,00
-7. 875, 00

Propietat Intel-lectual FSMCV(entitats
Plataforma web-VELNEO

1.000,00
0, 00

Distribuciógastos voluntariat (5%)

0, 00

Turisme (Turisme CV + INAEM)

125.000,00

Relacions Exteriors

0, 00

COMUNICACIÓEXTERNAY RRII

0,00
0, 00

de gestió)

II

Relacions Institucionals (35%)
Comunicado Externa

0, 00

IV

v

Distribució gastos voluntariat (7, 5%)
ACOSTAMENTA LESSSMM

0,00

Personal (30%)
Catáleg de Servicis

0, 00

Consell Intercomarcal

0, 00

Distribuciógastos voluntariat (15%)

0,00

COMUNICACIÓ INTERNA
Acdons de comunicado interna

0,00
0, 00

Distribució gastos voluntariat (7, 5%)

0, 00

32.875,00
25.000,00
7. 875, 00

ORGANITZACIÚDE LA FSMCV

700. 000, 00
0,00

260. 400, 00
104.000,00

439. 600, 00
-104.000,00

700.000,00
0, 00

88. 150,00
20. 000, 00

-20. 000, 00
-20.000,00
-2. 000, 00
-26. 250, 00

0, 00

Personal (40%)

Estructura de gastos
(Funcionament+ Quotes)

generáis

Assemblea General

Alquería Julia (mudanga, destrucció
0, 00
paper, adquisiciómaterial)

VI

0, 00
-3. 000,00

0, 00
0, 00

Premis Euterpe

III

-5. 250, 00

611. 850, 00

Farmacia

0, 00

Distribuciógastosvoluntariat (25%)

0, 00

20. 000, 00
2.000, 00
26. 250, 00

ACTIVITATFEDERAL
Personal (30%)

2.071.800,00
0, 00
1. 550. 000, 00
0, 00
15. 000, 00

2. 066.000,00
78. 000, 00
1. 430. 000, 00
70. 000, 00
5. 000, 00

5.800,00
-78.000,00
120.000,00

350. 000, 00
18.000,00
18. 000, 00

309. 000, 00
18.000,00
15. 000, 00

41. 000, 00
0, 00
3. 000, 00

20. 000, 00

20. 000, 00

0, 00

Documentalistes

36. 000, 00

Diputado Alacant - Música i Familia

2. 500, 00

36.000,00
2. 500, 00

0, 00
0, 00

Intercanvis

Activitats comarcáis
Certámens

Beques Bankia
Cicle Orquestras Bankia

Certamen Orquestres Bankia

-70. 000, 00
10.000,00

Música a la Llum / Bankia - Jove Banda
Simfónica

Música a

la

Llum

/

Bankia -
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Diputado Alacant - Concurs

de

composició

Diputado Alacant - Adquisició de
partítures

Bandes a Les Arts
Trobades Castelló

Presidencia Generalitat

Altres Campanyes
Campanyesd'Índole social
Igualtat

Distribució gastos voluntariat (20%)
Vil

REPTES EDUCATIUS

Relacions Institucionals (30%)
Centre d'estudis

Xarxa Escoles de Música

Projectes Investigado Educativa
Plataforma web - PROGEM

Distribuciógastosvoluntariat (5%)
VIII

REPTES ARTÍSTICS

Jove Banda de la FSMCV

Jove Orquestra de la FSMCV
Banda de Dones
Altres UUAA

Edicions i Produccions

Distribució gastos voluntariat (15%)
TOTAL

Conselleria d'Educació.
Cultura ¡ Esport

4. 700,00

4. 700, 00

0, 00

19. 600, 00
2. 000, 00

19. 600, 00
1. 000, 00
34. 200, 00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

36. 000, 00
0, 00

0, 00
0, 00

1. 000, 00
1.800,00

0, 00

0, 00

0, 00

2. 000, 00
21.000, 00

-2. 000,00
-21.000,00

4. 600, 00
0, 00

42. 750, 00

-38. 150, 00

900, 00
15. 600, 00
7. 000, 00

-900, 00

0, 00

4. 600, 00
0, 00

9. 000, 00

0, 00
0, 00

5. 000, 00

-11.000, 00
-7. 000,00
-9. 000,00
-5. 000, 00

0, 00

5. 250, 00

-5. 250, 00

0, 00

131. 750, 00

0, 00
0, 00

50. 000, 00

-131. 750, 00
-50. 000, 00

40.000,00
20. 000, 00

-40. 000, 00

0, 00
0, 00

0, 00

-20. 000, 00
0, 00

0, 00
0, 00

6. 000, 00
15. 750, 00

-15. 750, 00

2. 902. 400, 00

2.902.400,00

0,00
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