CONDICIONS I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES DONACIONS D’INSTRUMENTS
MUSICALS DE PARTICULARS AL BANC D’INSTRUMENTS DE L’ESCOLA
MUNICIPALS DE MÚSICA I CONSERVATORI PROFESSIONAL DE SABADELL PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES SOCIALS, EDUCATIUS I CULTURALS.

1. OBJECTE I FINALITAT DE LES DONACIONS
L’objecte d’aquestes condicions és la de fer una convocatòria pública al conjunt de la
ciutadania per tal que puguin efectuar donacions d’instruments musicals per formar part del
banc d’instruments de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional.
Aquestes donacions estaran destinades a projectes musicals de caràcter social i podran ser
cedides temporalment a escoles públiques, entitats, associacions, ... que desenvolupin
projectes musicals de caràcter social, educatiu, cultural i integradors i també a la cessió a
alumnes del propi centre.
L’objectiu d’aquestes donacions es avançar en l’equitat i la igualtat d’oportunitats, per aquest
motiu aquesta mesura és complementària a la tarifació social que actualment s’aplica en el
centre a través de la qual els alumnes que hi accedeixen fan efectiu un preu públic vinculat
als ingressos de la unitat familiar i al nombre de membres.
A través del Banc d’instruments es vol garantir també que els alumnes situats a les franges
més baixes de la tarifació social puguin disposar d’un instrument sense necessitat que això
suposi una despesa afegida per les famílies.
La finalitat d’aquests mesures és promoure l’aprenentatge de la música i afavorir l’equitat en
l’accés a la formació.
Amb la voluntat de treballar de forma conjunta en la consecució d’aquesta finalitat
l’Ajuntament de Sabadell fa una crida a totes les persones que disposin d’un instrument
musical en desús i vulguin donar-lo a l’Ajuntament per tal d’afavorir les col·laboracions abans
esmentades.
2. CONDICIONS DE LES DONACIONS
A. Qualsevol ciutadà/na pot fer una donació d’instrument/s musicals a l’EMM i CP de
Sabadell.
B. La cessió de l’instrument/s tindrà caràcter indefinit, irrevocable i gratuït i un cop feta
passarà a formar part de l’inventari d’instruments del banc d’instruments de l’EMM i
CP.
C. L’ EMM i CP es reserva el dret de decidir la utilitat de l’instrument en funció del seu
estat de conservació i desestimar aquells que no puguin ser reutilitzats.
D. En el cas dels instruments que requereixin un transport especial ( pianos i altres),
l’EMM i CP valorarà l’instrument abans de l’acceptació d’aquest al banc
d’instruments.
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3. TERMINI I DIFUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT
DE LES DONACIONS
A . La convocatòria té caràcter indefinit i està oberta a tota la ciutadania. Es podran
donar els instruments des de l’endemà de la publicació de les presents condicions en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i romandrà oberta fins que s’acordi
expressament modificar-la i/o derogar-la.
B. La convocatòria es difondrà a través dels mitjans de comunicació locals, a la web de
l’EMM i CP i es comunicarà a totes les entitats i associacions vinculades amb la música.
C. Les donacions es duran a terme a la seu de l’EMM i CP , c. Sant Oleguer, 75 en
horari de matins de 9 a 13h i de tarda de 17 a 19h. Les persones donants hauran de
portar els instruments pels seus propis mitjans, a excepció d’aquells que requereixin un
transport especial.
D. En el moment de fer el lliurament de la donació caldrà omplir el document adjunt
(annex 1), del qual se’n quedarà còpia la persona que fa la donació i el centre, així com
lliurar fotocòpia del DNI / NIE / document identificador de la persona que declara ser la
propietària de l’instrument.

Sabadell, 27 de juny de 2016
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ANNEX I (Model de formulari de donació)

FORMULARI PER LA DONACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS AL BANC D’INSTRUMENTS
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I EL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE
L’AJUNTAMENT DE SABADELL

En/na ....................................................................................... amb DNI........................., adreça
..........................................................................., codi postal .......... de ......................., telèfon
................................, e-mail ..................................., exposo que :
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1.- Que sóc propietari/ària de l’instrument musical que s’identifica a continuació :
.............................................................

2.- Que faig la donació d’aquest instrument per a que passi a formar part del Banc
d’instruments de l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Sabadell, i sigui
utilitzat de conformitat amb les bases reguladores de les donacions al Banc d’instruments de
l’EMM i CP.

3.- Que manifesto que aquesta donació és lliure, i entenc i accepto expressament que té
caràcter indefinit, gratuït i irrevocable, i té efectes des de la data de signatura del formulari de
donació.

SIGNATURA

Data i Segell de l’EMM i CP

DOCUMENTS ADJUNTS:
- Fotocòpia del DNI/NIE/document identificador de la persona que fa la donació

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer d’Educació, creat per l’Ajuntament de
Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, amb la finalitat de gestionar i fer difusió en temes de
l’àmbit educatiu. No s’efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament.
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Esmentar tipus d’instrument, marca, model i si n’hi ha referència o qualsevol altre signe identificador.
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