Página 1 de 14

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
DESTINADES A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MUNICIPIS DE FINS A
CINC MIL HABITANTS, ALTRES ENTITATS LOCALS I CONSORCIS DE
MUNICIPIS

La Diputació de València, conscient de les dificultats que afronten els municipis de la
província amb una població de fins a 5.000 habitants per a poder oferir els serveis
bàsics de caràcter tècnic, i de les necessitats de personal de les corporacions, vol
facilitar la contractació de personal tècnic per part dels ajuntaments o entitats locals
menors, de forma individual o col·lectiva, a través de mancomunitats o consorcis.
Amb aquesta finalitat es convoquen subvencions per a la contractació de tècnics
especialitzats (enginyers industrials, enginyers de Camins, Canals i Ports, biòlegs,
arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers tècnics d’Obres Públiques, enginyers
tècnics industrials, enginyers agrònoms, enginyers tècnics agrícoles, enginyers de
Monts, enginyers tècnics forestals, enginyers tècnics en Topografia, graduats socials,
enginyers de Telecomunicació, ambientòlegs, arqueòlegs i semblants).
Les contractacions objecte de subvenció podran articular-se de tres formes distintes,
en funció de les característiques del servei prestat pel tècnic. Bé de forma funcionarial,
bé laboral o bé de forma professional.
La subvenció a les contractacions que efectuen les entitats locals es regirà d’acord
amb les següents
NORMES
Primera. Normativa aplicable
La present convocatòria està vinculada a la cooperació en serveis de competència
municipal i troba fonament legal en l’article 1.2.22 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de València; aquesta es justifica igualment en
l’article 36.1.b de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local i es regirà
per les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació Provincial de València; per
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València; per la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004;
per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003; per la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques; per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; per
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i la resta de normativa de
general i especial aplicació.
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Segona. Objecte
Les subvencions objecte de la present convocatòria responen al principi de cooperació
i assistència a les entitats locals, mancomunitats i consorcis de la província, a fi
d’assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels
serveis de competència municipal.
L’objecte és regular i convocar una subvenció per part de la Diputació Provincial de
València, perquè les entitats locals amb una població de fins a 5.000 habitants, les
mancomunitats i els consorcis de la província de València, puguen disposar del
personal tècnic necessari per a poder exercir les seues competències i atribucions de
conformitat amb el que estableix la legislació de règim local d’aplicació.
Tercera. Crèdits pressupostaris
El crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció és l’òrgan 211 i el subprograma
15100, i la quantia total màxima de les subvencions convocades correspon a les
quanties i les aplicacions pressupostàries següents:
46200 A Municipis, 1.610.000
46300 A Mancomunitats, 500.000
46700 A Consorcis, 8.000
46800 A Entitats locals menors, 40.000
En el cas que no hi haja prou crèdit en alguna de les aplicacions esmentades per a
atendre el nombre de sol·licituds registrades, es podrà fer una transferència de crèdits
procedent d’alguna de les altres tres, si hi ha romanent, una vegada concedides totes
les subvencions corresponents a aquesta.
Si una vegada atorgades totes les subvencions queda crèdit sobrant, l’excés no es
repartirà entre els beneficiaris.
S’estableix una quantia addicional d’1.000.000,00 €. Tot això supeditat al fet que hi
haja crèdit adequat i suficient.
La present convocatòria queda condicionada al fet que hi haja crèdit suficient en els
pressupostos de la Diputació per al 2018.
Quarta. Beneficiaris i obligacions dels beneficiaris
1.

Podran ser beneficiaris:

a) Els municipis o entitats locals menors de la província de València amb una
població de fins a 5.000 habitants, que no disposen en les seues plantilles de
personal adequat per a exercir tals funcions; i que es troben en situació legítima
per a la seua concessió.
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b) Les mancomunitats i els consorcis de la província de València que ho sol·liciten
i que tinguen entre els seus objectius la contractació de personal tècnic.
Si un Ajuntament sol·licita la mateixa subvenció que la Mancomunitat o el Consorci al
qual, si és el cas, pertany, prevaldrà la sol·licitud de l’Ajuntament i no es tindrà en
compte la pertinença del municipi a la Mancomunitat o Consorci corresponents, als
efectes del càlcul de la subvenció a concedir a aquests últims.
c) També podran resultar beneficiaris les mancomunitats i els consorcis que ho
sol·liciten, quan requerisquen la contractació de personal tècnic per a atendre les
seues pròpies necessitats i no les dels municipis que els integren.
Per a poder ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats locals i els consorcis
hauran de complir els requisits següents:
a) Hauran d’acreditar que no hi concorren en cap de les prohibicions contingudes
en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
així com en la base 51 de les vigents Bases d’Execució del Pressupost de la
Diputació Provincial de València
b) No podran mantindre amb l’administració provincial deutes o sancions de
naturalesa tributària o altres deutes de naturalesa diferent de la tributària en
període executiu, llevat que es tracte de deutes o sancions que es troben
ajornats, fraccionats o l’execució dels quals estiga suspesa.
Els requisits que ha de reunir el beneficiari s’hauran d’acreditar en els termes que
preveu l’article 22 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i la base 53, F) de les vigents Bases d’Execució del Pressupost, i serà
necessària també l’acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de
subvencions.
2.
Per a optar a aquestes subvencions serà necessari que les contractacions que
han d’efectuar les entitats locals i els consorcis reunisquen les característiques
següents, a manera d’exemple:
a) Les funcions del lloc de treball contractat consistiran en l’assistència tècnica als
ens locals que ho sol·liciten i l’emissió d’informes sobre els expedients que els
encomanen
b) El tipus de contractació quedarà a l’elecció de l’entitat local i els tècnics podran
ser contractats com a empleats públics en qualsevol de les seues modalitats o
per mitjà de contracte extern, d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic.
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c) La categoria professional del lloc de treball es correspondrà amb la titulació
mínima exigida per a l’exercici professional corresponent.
d) El lloc de treball contractat pel beneficiari haurà d’estar donat d’alta en la
Tresoreria de la Seguretat Social en el grup de cotització corresponent, inherent
a la categoria professional, bé en el Règim General, en el cas que la contractació
tinga caràcter funcionarial o laboral, bé en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms, per al cas que la contractació siga externa.
3.

Així mateix, les entitats locals i els consorcis beneficiaris estaran obligats a
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que faça la
Intervenció General de la Diputació.

4. No s’imposa als beneficiaris l’obligació de donar publicitat a la subvenció
concedida.
Cinquena. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes, ingressos o subvencions per a
la mateixa finalitat; no obstant això, en cap cas no es podrà sobrepassar el cost de
l’activitat subvencionada.
El beneficiari haurà de presentar una declaració de les subvencions o ajudes
sol·licitades, percebudes i pagades en el moment de la concessió i en el de la
justificació de la subvenció, juntament amb les còpies simples de les resolucions
d’atorgament d’aquestes.
Sisena. Presentació de sol·licituds i documentació
Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d’instància dirigida a l’Il·lm. Sr. President de
la Diputació Provincial (Annex I) en el Registre General de la Diputació, o de la manera
que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 30 dies
naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
•
•
•

Certificat en què conste el nombre d’habitants de l’entitat local o l’entitat local
menor.
Per al cas de mancomunitats i consorcis, el llistat de municipis integrants
d’aquests, amb certificats que acrediten la població de cada un d’ells.
Projecte en el qual es detallen les necessitats que ha de concretar el sol·licitant
quant a assistència tècnica i les contractacions que té previst efectuar, amb
indicació del seu valor estimatiu, i s’atendran, si és el cas, les despeses de
seguretat social assumibles pel contractant.
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Una vegada presentades, si s’observen deficiències en les sol·licituds formulades o
en la documentació que s’hi ha d’adjuntar, es requerirà els interessats a fi que
procedisquen a la seua esmena en el termini de deu dies naturals; si no ho fan, es
considerarà que desisteixen de la seua petició, prèvia l’oportuna resolució que
s’emetrà a aquest efecte.
Setena. Òrgan instructor
Estrela Peralt García, de la unitat administrativa del Servici d’Assistència Municipal,
serà l’encarregada de la instrucció d’aquest procediment.
Huitena. Comissió de valoració
Una vegada avaluades les sol·licituds per l’òrgan instructor, correspondrà a un òrgan
col·legiat, denominat comissió de valoració, l’emissió d’un informe en què es concrete
el resultat de l’avaluació efectuada.
La comissió de valoració estarà integrada per:
President: Enrique Moreno Pernías
Secretari: Vicente Frontera Martínez
Vocal: Mercedes Bosch Cenzano
Novena. Criteris de valoració
El criteri de valoració als efectes de determinar l’import màxim de les subvencions que
s’han de concedir serà el de població, tenint en compte les franges de població
següents.
-Fins a 500 habitants
-De 501 a 2000 habitants
-De 2.001 a 5.000 habitants
En les mancomunitats i els consorcis es valorarà en funció dels municipis que els
integren amb aquests trams de població.
Desena. Quantia de la subvenció
La quantia màxima a subvencionar per al total de les contractacions de cada sol·licitant
serà la següent:
-Fins a 13.500 € en els municipis o ELM de fins a 500 habitants.
-Fins a 12.500 € en els municipis o ELM de 501 a 2.000 habitants.
-Fins a 8.300 € en els municipis o ELM de 2.001 a 5.000 habitants, i en les
mancomunitats i consorcis que sol·liciten la subvenció per a atendre les seues pròpies
necessitats (norma quarta, apartat 1, lletra c).
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Ja que el criteri és exclusivament per població, s’estableix una quantitat màxima a
atorgar a cada beneficiari segons el nombre d’habitants; la quantia es concretarà en
funció del cost de la contractació; si el cost excedeix aquesta quantia màxima es
concedirà íntegra i l’entitat beneficiària haurà d’assumir-ne el sobrecost. Si no ho
excedeix, es concedirà el que siga necessari per a cobrir el 100% de la contractació.
O la part proporcional en cada cas, si no hi ha prou crèdit.
En el cas de les mancomunitats i els consorcis se sumaran els imports que els
correspondrien a cada un dels municipis de fins a 5.000 habitants, que els integren, i
es respectarà sempre el límit màxim del 100% del cost de la contractació.
No s’exigeix una quantia mínima a aportar per a la contractació per l’entitat
beneficiària; no obstant això, la subvenció no podrà excedir el cost de la contractació
subvencionada.
Onzena. Termini de resolució i notificació
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la comissió de valoració,
formularà, prèvia fiscalització de la Intervenció provincial, la proposta de resolució que
tindrà el caràcter de definitiva.
La proposta de resolució serà adoptada pel president de la Diputació Provincial, o, en
cas de delegació, per la Junta de Govern, la qual concedirà o denegarà la subvenció
sol·licitada i, si és el cas, l’import d’aquesta. La resolució esmentada posarà fi a la via
administrativa.
L’expedient de concessió de subvencions contindrà l’informe de l’òrgan instructor en
el qual conste que de la informació que es troba en el seu poder es desprén que els
beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a aquestes.
Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant de l’Administració, mentre no se li haja notificat la
resolució de la concessió.
El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de la present convocatòria
serà de 45 dies naturals, a comptar des de la data de conclusió del termini d’admissió
d’instàncies. En el cas de no recaure una resolució expressa en aquest termini, les
sol·licituds s’entendran desestimades per silenci administratiu.
La resolució es notificarà per mitjans electrònics als interessats en el termini de 10
dies des de la seua adopció, i haurà de contindre el text íntegre de la resolució, amb
expressió que aquesta posa fi a la via administrativa i els recursos que contra ella es
poden interposar.
No s’exigirà cap tràmit d’acceptació prèvia de la concessió de la subvenció.
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Contra l’acord de resolució de la concessió, que és definitiu en via administrativa,
podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant de l’òrgan que el va
dictar, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord
resolutori, d’acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord resolutori,
de conformitat amb allò que es disposa en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici que puga exercitarse qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
Les entitats locals i els consorcis que han resultat beneficiaris de la subvenció
disposen d’un termini de 30 dies naturals, des que se’ls notifique la resolució
d’aquesta, per a iniciar els tràmits dirigits a la contractació del tècnic corresponent.
Dotzena. Modificació de la resolució
Qualsevol modificació del projecte subvencionat precisarà l’autorització prèvia i
expressa de la Diputació Provincial de València i podrà donar lloc a la modificació de
la resolució.
Així mateix, podrà donar lloc a la modificació de la concessió de la subvenció l’alteració
de les condicions estimades per a concedir la subvenció
Tretzena. Selecció de les contractacions
Els ajuntaments, les entitats locals menors, les mancomunitats i els consorcis seran
les encarregades del procés de selecció de les distintes contractacions, i aquest
procés serà de la seua exclusiva responsabilitat.
Si s’opta per la contractació d’empleats públics es respectarà el procediment de
selecció d’aquest personal, tenint en compte els principis d’igualtat, concurrència,
publicitat i mèrit.
En el cas d’optar per una contractació externa, les contractacions es faran en tot cas
d’acord amb criteris objectius d’acord amb el TRLCPSP.
Catorzena. justificació de la subvenció
Una vegada conclosos els contractes, en un termini de 30 dies des de la seua
finalització i als efectes d’acreditar el compliment de les condicions imposades i de la
consecució dels objectius previstos en aquella, les entitats beneficiàries hauran de
presentar, com a justificants de la subvenció, els documents següents:
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a) Compte justificatiu de la despesa, d’acord amb el Model normalitzat de Diputació.
El compte justificatiu s’haurà d’acompanyar de les factures i els documents
probatoris dels pagaments efectuats. ( ).
b) Declaració responsable firmada per l’entitat beneficiària de la subvenció en el
model normalitzat i acreditació d’estar al corrent de les seues obligacions
tributàries amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb la mateixa Diputació en
el moment de presentació de la justificació, d’acord amb el model aprovat.
(Annex I).
c) Relació certificada de les contractacions efectuades de forma individualitzada, i
caldrà aportar còpia dels contractes i còpia de les altes corresponents en la
Seguretat Social o, a falta d’això, còpia de l’alta en el REPTA. (Annex III)
d) Nòmines o factures originals firmades pel perceptor.
e) Original dels butlletins acreditatius de les cotitzacions a la Seguretat Social (TC1
i TC2) i informe resum dels costos de cotització de l’entitat per aquests
treballadors. En el cas que no es pretenga imputar a la subvenció les despeses
de cotització, serà suficient una còpia dels butlletins.
f) Original de l’imprés corresponent a l’ingrés de retencions de l’IRPF.
g) Declaració responsable acreditativa de la dedicació del professional al projecte
específic subvencionat.
Quinzena. Terminis i modes de pagament de la subvenció
Els pagaments de la subvenció es faran amb caràcter anticipat, com a finançament
necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.
No es preveu cap règim de garanties, ja que els destinataris d’aquesta subvenció són
ens integrants de l’Administració Local i com a tals es troben exempts de prestar les
referides garanties.
La subvenció s’abonarà en dos pagaments: el primer corresponent al 50 per cent del
total subvencionat s’ordenarà una vegada que l’entitat beneficiària justifique la
contractació del tècnic. (Annex III).
El restant 50 per cent es farà efectiu als sis mesos de la data del primer pagament,
per a la qual cosa el secretari o la secretària de l’entitat local haurà de justificar, 15
dies naturals abans que haja vençut aquest termini, que el tècnic continua prestant els
seus serveis en l’entitat. (Annex IV).
Setzena. Despeses subvencionables
Tindran la consideració de despeses subvencionables, totes les derivades dels
contractes subscrits durant 2018, que complisquen les exigències de les presents
normes, incloses les de Seguretat Social.
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Dissetena. Publicitat
Per a aconseguir eficàcia jurídica, la concessió de la subvenció per a la contractació
de tècnics en entitats locals i consorcis de la província haurà de ser aprovada pel
president o, en cas de delegació, per la Junta de Govern, i la resolució íntegra haurà
de publicar-se, amb expressió que aquesta posa fi a la via administrativa i als recursos
que contra ella es puguen interposar, en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de l’entitat local, perquè en prenguen coneixement els interessats.
Disposició final. Entrada en vigor i eficàcia
La present convocatòria produirà efectes a partir del mateix dia que es publique en el
Butlletí Oficial de la Província de València.
Finalment, s’obri un nou termini de 30 dies naturals per a presentar sol·licituds, a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta modificació en el BOP.
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ANNEX I: MODEL DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
ADMINISTRACIÓ CONVOCANT
CIF
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
P4600000F
FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS (ARQUITECTE, ENGINYER, ETC.) EN
AJUNTAMENTS,
ENTITATS
LOCALS
MENORS,
MANCOMUNITATS,
CONSORCIS DE MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
ENTITAT SOL·LICITANT
ADREÇA
TELÈFON
Fins a 500

NOM I COGNOMS

MÒBIL

CP

LOCALITAT

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

NOMBRE D’HABITANTS
De 501 a 2.000
De 2.001 a 5.000
NÚMERO DE COMPTE DE L’ENTITAT
DADES DEL REPRESENTANT
NIF

ADREÇA
TELÈFON

DADES DE L’ENTITAT
CIF

MÒBIL

CÀRREC

CP

LOCALITAT PROVÍNCIA

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE LA SUBVENCIÓ
ACTIVITAT I/O SERVEI
NOMBRE DE CONTRACTACIONS
PREVISTES

IMPORT

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR
MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ
o Sol·licitant
o Notificació postal
o Representant
o Notificació electrònica
…/..
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../…
DECLARA
Que l’entitat que represente no es troba incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de
beneficiari de subvencions públiques de les previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Que acredita estar al corrent de les seues obligacions econòmiques de qualsevol naturalesa tant
a nivell estatal com autonòmic i amb la Seguretat Social, i estar al corrent de pagament per
qualsevol tipus de deute amb la Diputació Provincial o qualsevol dels seus organismes autònoms.
Que es compromet a comunicar a aquesta Diputació qualsevol modificació de les circumstàncies
que hagen sigut tingudes en compte per a l’atorgament de la subvenció:
Que

No ha obtingut ni té sol·licitades altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat*

Que ha sol·licitat o és perceptora d’altres subvencions que s’indiquen a continuació i que
estan destinades al finançament del concepte previst en aquesta sol·licitud*
*marqueu la casella que procedisca.
ENTITAT A LA QUAL HA
SOL·LICITAT

SITUACIÓ

IMPORT

SOL·LICITADA

Que assumeix la part del cost de les persones contractades que no cobrisca la subvenció
atorgada.
SOL·LICITA
Que em siga concedida la subvenció descrita en aquesta sol·licitud, per complir tots els requisits
sol·licitats en les bases reguladores i en la convocatòria, i declare, davall la meua responsabilitat,
que són certes les dades que s’hi consignen.

____________, __ de/d’__________________ de ____
El / La sol·licitant1,
Signat: ___________________

[IL·LM.] SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
[1] De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
aquesta Administració l’informa que les dades de caràcter personal que s’obtinguen de la seua sol·licitud seran
incorporades i tractades de forma segura i confidencial en els fitxers corresponents. La recollida i el tractament
d’aquestes dades té com a fi l’exercici per part d’aquesta Administració de les funcions i competències atribuïdes
legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derive de les
relacions juridicoadministratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vosté siga titular; com
també la formació i el manteniment dels fitxers mateixos. Si ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, com
també sol·licitar, si és el cas, la seua rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta
Administració, _________________________ [adreça].
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ANNEX II: COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
Beneficiari

NIF/ CIF
Contractació
Localització de la inversió

Total despesa

Subvenció concedida

Total despesa a justificar

Subvenció. Proposta de pagament

PROFESSIONAL

DOCUMENT DE PAGAMENT

CONCEPTE

DATA
EMISSIÓ

APROVACIÓ

PAGAMENT

IMPORT

TOTAL
RESTANT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA EN CAS DE TRACTAR-SE DE CONTRACTACIONS LABORALS
•
•
D./ Sra.

TC1 I TC2
ORIGINAL DE L’IMPRÉS D’INGRÉS DE LES RETENCIONS DE L’IRPF
Secretari/Secretària DE L’AJUNTAMENT / L’ENTITAT LOCAL MENOR / LA MANCOMUNITAT / EL CONSORCI
DECLARE DAVALL LA MEUA RESPONSABILITAT:

La veracitat de les dades que es contenen en la Memòria i en el present Compte Justificatiu de Despeses
Que s’ha fet l’activitat prevista fins a la data, que fonamenta la concessió de la subvenció.
Que l’import d’aquesta subvenció rebuda, juntament amb la resta de subvencions, no supera el cost total de l’obra o activitat subvencionada.
Que aquest beneficiari es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Diputació mateixa, i autoritza, si és el cas, la
Diputació per a obtindre les dades corresponents.
___________________________, ____ de/d’____________________ de 201_
El secretari / La secretària
Signat: ________________________________
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ANNEX III:
RELACIÓ CERTIFICADA DE LES CONTRACTACIONS EFECTUADES
Sr. / Sra.
Secretari / Secretària
De l’Ajuntament / L’Entitat Local Menor / La Mancomunitat / El Consorci_______
_______________________________________________________________
En relació amb la justificació de la subvenció concedida per l’Excma. Diputació
Provincial de València en virtut de Resolució núm. ________ de data _____,
CERTIFICA
Que amb data _______________________ s’han formalitzat ______ [número]
contractes de treball la còpia compulsada dels quals i les corresponents altes en la
Seguretat Social s’hi adjunten.
TÈCNIC

RELACIÓ DE CONTRACTES EFECTUATS
LLOC
NIF
DATA

DESPESA

A més a més, certifique que l’import de la subvenció concedida, que ascendeix a
_____________ euros, no supera el percentatge del 100 per cent de la despesa
pressupostada que és objecte d’aquella.
I perquè així conste davant de la Diputació Provincial, als efectes de justificació de la
subvenció concedida, subscric la present.
____________________, ___ de/d’_______________ de 201_
L’alcalde / L’alcaldessa
El president / La presidenta

Signat:

Vist i plau:
El secretari / La secretària

Signat:
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ANNEX IV: CONTRACTACIONS EFECTUADES

Sr. / Sra.
Secretari / Secretària
De l’Ajuntament / L’Entitat Local Menor / La Mancomunitat / El Consorci_______
_______________________________________________________________
En relació amb la justificació de la subvenció concedida per l’Excma. Diputació
Provincial de València
CERTIFICA
Que la prestació dels serveis tècnics contractats s’està desenvolupant d’acord amb
els termes del contracte subscrit i a satisfacció d’aquesta Administració. La prestació
contractada es continua desenvolupant en l’actualitat, continuarà en el futur i serà
finançada amb càrrec al pagament restant de la subvenció concedida a aquesta
administració.
TÈCNIC

RELACIÓ DE CONTRACTES EFECTUATS
LLOC
NIF
DESPESA

RESTA 50%

I perquè així conste davant de la Diputació Provincial, subscric la present.
El secretari / La secretària

Signat: ______________________________

_________________________, ____ de/d’____________ de 201_

