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Exp. CIRCULARS PER A LA INTRANET

CIRCULAR D’INTERVENCIÓ I SECRETARIA GENERAL EN RELACIÓ ALS
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES SENSE
ÀNIM DE LUCRE, PER A INSTRUMENTAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
DIRECTES.
Per tal d’acomplir el que disposa l’article 30.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvenciones (LGS), relatiu a la justificació de les subvencions públiques,
hem considerat que la clàusula 3a) apartat c. dels convenis que subscriu l’Ajuntament
amb entitats privades sense ànim de lucre, referent a les Obligacions de l’entitat
beneficiària, ha de tindre la redacció següent1:

a.

No estar incursa (...)

b.

Acomplir (...)

c.

Comunicar a l’Ajuntament de Gandia, en el termini màxim d’un mes, l’obtenció
d’altres subvencions o ajudes finalistes que financen aquestes mateixes
activitats.

c.1. De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (LGS), quan les activitats hagen sigut
finançades, a més de amb la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o
recursos, haurà d’acreditar-se en la justificació l’import, procedència i aplicació de
tals fons a les activitats subvencionades.
c.2. Per la qual cosa la memòria justificativa de la subvenció que la Corporació
concedeix, deurà contindre tots els ingressos que l’entitat beneficiària haja rebut
per a finançar l’activitat subvencionada i totes les despeses ocasionades. De
forma que l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos, superen el cost total de l’activitat subvencionada.
d.

Tenir (...)

e.

Sotmetre’s (...)

Per tal de normalitzar el contingut del clausulat dels convenis, de la present Circular es
dóna compte a la Junta de Govern, fent la difusió a la intranet per tal de que els
departaments gestors d’aquests convenis el tinguen en compte per als propers
expedients que tramiten.
Data i firma digital, segons codificació al marge.

1

S’han afegit els apartats C.1 i C.2
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3a) OBLIGACIONS DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA: L’entitat ha d’acomplir totes les
obligacions establertes per l’Ajuntament de Gandia i aquelles que, com a beneficiària
d’aquesta subvenció, li són exigibles de conformitat amb el que estableix la LGS i les
disposicions de desenvolupament.

