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I d'una altra part, el Sr. Adam

, amb DNI numero

, Alcalde-President de

l'Ajuntament d’Amposta, actuant en representació de l'Ajuntament d'Amposta, amb CIF

.

Expressament facultat per a la signatura del mateix per la Junta de Govern Local en sessió duta a
terme el dia 11 d’octubre de 2021
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a la signatura del
present conveni, i la representació en la qual intervenen, lliure i voluntàriament, davant de la Secretària
Accidental de l’Ajuntament, Sra. Verònica

, que exercint les seves funcions actua com a

fedatari públic del present acte.

MANIFESTEN
Que la finalitat del present conveni és canalitzar a favor de la persona beneficiària les subvencions que
figuren al vigent Pressupost d’aquest Ajuntament dintre del crèdit consignat al capítol 4 “Transferències
corrents”, així com establir les condicions i compromisos que assumeix l’entitat beneficiària.
Així doncs, en la qualitat en que actuen, totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a
obligar-se mitjançant el present conveni de col·laboració, d'acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ.
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SEGONA. QUANTIA I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La quantia total de la subvenció ascendeix a 30.000,00 €, i aquesta s’imputarà a l’aplicació pressupostària
01/3343/48902 (Subvenció extraordinària La Lira Ampostina).
TERCERA. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.
Aquesta subvenció es regirà per allò establert al present conveni, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i el seu Reglament de Desenvolupament i per la resta de normes de dret

administratiu que li resultin d’aplicació.
QUARTA. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS,
AJUDES, INGRESSOS O RECURSOS PER LA MATEIXA FINALITAT.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la UE o
d’organismes internacionals, sense perjudici del que pugui establir la normativa reguladora de dites
subvencions o ajudes. No obstant això, en cap cas el import de la subvenció concedida podrà ser de tal
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el
cost de l’activitat subvencionada.
CINQUENA. TERMINIS I FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
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En cas que la justificació presentada sigui incorrecta o que es doni alguna de les situacions previstes a la
llei general de subvencions s’iniciarà per part de la Corporació expedient de reintegrament de subvencions.

SISENA. TERMINIS D’EXECUCIÓ.
Les actuacions objecte de subvenció hauran de realitzar-se durant l’exercici 2021, quedant totes
finalitzades a 10 de desembre de 2021.
SETENA. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.
Són obligacions del beneficiari:
a) Complir l’objectiu del conveni.
b) Justificar la realització de les activitats mitjançant la presentació d’una memòria anual.
c) Les factures i justificants acreditatius de la realització de despeses per una quantitat equivalent, al
menys, a la quantitat anual atorgada com a subvenció. Aquests justificants es presentaran en la justificació
total del conveni.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a realitzar per l’Ajuntament d’Amposta.
e) Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajuts amb la mateixa finalitat.
f) Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i front a la Seguretat Social.
g) Disposar dels llibres i registres comptables exigibles per la seva normativa reguladora.
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons a la finalitat per a la qual han estat
destinats.
i) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta en les actuacions que es realitzin amb els fons
procedents de l’ajut atorgat.
j) Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos a l’article 37 de la Llei general de
subvencions.
VUITENA.- DESPESES SUBVENCIONABLES.
Es consideren subvencionables, aquelles despeses que essent correctament justificades d’acord amb la
normativa vigent, són necessàries i responen de manera directa a la naturalesa i al normal
desenvolupament del projecte o activitat.

NOVENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Dos representants de la junta directiva de la societat musical LA LIRA AMPOSTINA i la tècnica i
regidora de cultura de l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA es reuniran periòdicament per avaluar el
compliment del present conveni i la seva repercussió pública.

DESENA.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
La data màxima per presentar la justificació total d’aquesta subvenció serà el dia 10 de desembre de 2021.
ONZENA. VIGÈNCIA DEL CONVENI.
El present conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2021, sense que existeixi possibilitat de pròrroga.
DOTZENA. El present conveni per la seva eficàcia deurà ser aprovat, prèviament a la seva signatura, per
la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Amposta, mancant sense aquest requisit de cap mena de
validesa.

Llegit que fou el present conveni, les dues parts el troben conforme, i ratificant-se en el seu fidel
compliment el signen en el lloc i la data de l'encapçalament.
Signat:
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