CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE
LLOBREGAT I L’ENTITAT “CRÒNICA DE LA VIDA D’ESPLUGUES” PER A LA
DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT CIUTADANA DEL MUNICIPI
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT.

A Esplugues de Llobregat, Casa Consistorial, el dia 14 de juliol de 2016.

REUNITS

D'una part, La Sra. Pilar Díaz Romero, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat, representant d'aquesta Corporació en virtut de les
facultats conferides per l'article 21 de la Llei de Bases del Règim Local, facultada
especialment per a aquest acte, i assistida pel Sr. Pedro Carmona Pérez, Secretari
d'aquest Ajuntament.
D'altra part, la Sra. Maria Lluïsa Morera Ramos, presidenta de l’entitat “Crònica de
la Vida d’Esplugues”, amb domicili al carrer Dr. Gimeno, nº. 53 d’Esplugues de
Llobregat.

Ambdues parts es reconeixen, recíprocament, capacitat i competència per a la
signatura del present conveni i

MANIFESTEN

1.- L'Ajuntament valora positivament la publicació periòdica local “Crònica de la
Vida d’Esplugues”, que té una llarga trajectòria de 65 anys. La publicació “Crònica
de la Vida d’Esplugues” inclou informació de l’activitat sociocultural del municipi,
així com també reportatges sobre personatges destacats per la seva trajectòria, la
seva professió i la seva implicació en la dinàmica ciutadana d’Esplugues. Així
mateix, inclou reportatges sobre esdeveniments i actes que tenen lloc als diferents
barris de la ciutat.
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Amb tot, aquesta publicació contribueix a difondre l’activitat ciutadana, a la vegada
que contribueix a projectar la imatge del municipi.
L’Ajuntament estima d’interès públic municipal mereixedor de la seva acció de
foment, la difusió de la ciutat, de l’activitat ciutadana i dels esdeveniments que s’hi
desenvolupen que s’efectua a través de la publicació “Crònica de la Vida
d’Esplugues”, i molt especialment la pròpia continuïtat del mitjà de comunicació
que és un valor local a preservar.

2.- Tot i que compta amb el suport municipal des de fa molts anys, enguany s’ha
considerat més adient formalitzar la relació entre Ajuntament i “Crònica de la Vida
d’Esplugues” a través de convenis de col·laboració, que defineixen millor i de
forma més detallada el conjunt de compromisos que conformen aquesta relació.
Mitjançant la signatura d’un conveni, es consolida la relació continuada durant els
darrers anys entre l’Ajuntament i l’entitat, a la vegada que garanteix el projecte de
la revista a llarg termini que és manifestament d’interès públic local.
Amb el conveni es concreten també els compromisos que assumeix l’equip
responsable de la publicació “Crònica de la Vida d’Esplugues” que permeten,
d'una banda, una presència continuada de l’activitat sociocultural i ciutadana del
municipi a les pàgines informatives de la revista; i d’altra banda, el compromís de
fer extensiu al conjunt de la ciutat la difusió de la revista.

3.- Així, “Crònica de la Vida d’Esplugues” ha presentat un nou projecte del que
seran les seves actuacions, objectius i necessitats durant l’exercici de 2016 que ha
estat informat favorablement pel Servei de Comunicació municipal en considerar
que “Crònica de la Vida d’Esplugues” complirà amb els objectius dignes de foment
per l’ajuntament si executa el seu projecte de la forma aportada.
Donat el caràcter plurianual del present Conveni, la presentació i validació d’un
projecte anual serà condició indispensable per a mantenir la vigència del propi
Conveni i dels drets i obligacions que s’hi recullen.

4.- És objecte d’aquest conveni identificar i regular els compromisos que les parts
assumeixen en ordre a l’execució del projecte per part de l’entitat i de
subvencionar les activitats que s’hi recullen per part de l’ajuntament, en el marc de
la normativa aplicable i del pressupost aprovat pel Ple municipal.

5.- El present document -CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT I L’ENTITAT “CRÒNICA DE
LA VIDA D’ESPLUGUES” PER A LA DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT
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CIUTADANA DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT- està contemplat
en el Pla estratègic de subvencions 2016, aprovat per la Junta de Govern Local
mitjançant l’acord de data 19 de febrer de 2016, així com en el pressupost
municipal per a 2016.
Al present Conveni li serà d’aplicació l’Ordenança General reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (publicada al
BOP de Barcelona de 15 de febrer de 2016), la Llei 38/2003, general de
subvencions i la normativa que la desenvolupa, així com el reglament d’Obres i
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny.

ACORDEN

Primer.- “Crònica de la Vida d’Esplugues” ratifica la seva voluntat de mantenir el
vincle de col·laboració establert en els darrers anys amb l’Ajuntament d’Esplugues,
i es compromet a realitzar una execució del projecte presentat per a 2016 (i els
que presentarà successivament) preservant principalment els elements que han
estat valorats d’interès públic municipal.

1.- COMPROMISOS DE L’ENTITAT SIGNATÀRIA

1.1.

Editar la revista local “Crònica de la Vida d’Esplugues” amb una
periodicitat trimestral i una tirada aproximada de 500 exemplars, a
distribuir entre subscriptors i de venda a algun quiosc de la ciutat.

1.2.

Impulsar a través de la revista el coneixement dels artistes locals, a
través de la seva col·laboració reproduint les seves il·lustracions, fotografies
o pintures.

1.3.

Incloure publicitat gratuïtament sobre les entitats ciutadanes, per tal de
contribuir a fer difusió de la seva activitat.

1.4.

Incloure informació sobre l’activitat ciutadana de les entitats d’Esplugues
i dels diferents barris de la ciutat.

1.5.

Fer constar a la revista i en altres materials de difusió i publicitat el
logotip de l’Ajuntament, reproduint-se fidelment la imatge corporativa
municipal, i, de forma general, "amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat" (escut Ajuntament d’Esplugues).
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1.6.

Presentar memòria anual de les activitats realitzades amb expressa
menció dels resultats obtinguts.

1.7.

Justificar l’aplicació dels fons rebuts d’aquest Ajuntament i llistar els fons
rebuts de qualsevol altre entitat de caràcter públic, és a dir, una relació de
totes les altres ajudes i subvencions públiques rebudes. La justificació
econòmica haurà de ser, com a mínim, per un import superior en un 20%
a la quantitat atorgada, i pels conceptes assenyalats, prèviament, al
pressupost desglossat de la sol·licitud de subvenció.

En quant a la justificació econòmica, aquesta comprendrà:
•

Certificació, expedida pel perceptor, conforme ha estat acomplerta la finalitat
per a la qual es va atorgar la subvenció, conforme al projecte presentat.
S’aportarà els originals de les factures i rebuts. Les factures hauran de complir
els requeriments establerts en l’article 6 del Reial Decret 1496/2003, de 28 de
novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les obligacions de facturació,
i que són els següents:

Número de factura.
Data de la seva expedició.
Nom i cognoms, raó o denominació social completa, NIF i
domicili, tant de l’emissor com del destinatari.
Descripció de les operacions realitzades.
Tipus impositiu aplicat.
Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà
de consignar-se per separat.
Data en la que s’ha efectuat l’operació, sempre que sigui
diferent a la d’expedició de la factura.
En el seu cas, especificació dels preceptes corresponents de
la Llei de l’IVA que determinen l’exempció o no subjecció a
l’impost.

Excepcionalment, es podran presentar tiquets substitutius de les factures, l’import
total dels quals no podrà superar el 20% de la despesa justificada, tret
d’aquells casos en què, per la naturalesa de l’activitat, quedi degudament
justificat. Els tiquets hauran de complir amb les obligacions de facturació
següents, exigides a la normativa legal vigent:
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Número i, en el seu cas, sèrie.
Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o
denominació social completa de l’empresa o persona obligada
a la seva expedició.
Tipus impositiu aplicat o l’expressió “IVA inclòs”.
Contraprestació total.
Especificació del producte adquirit.

Respecte la justificació de les despeses de personal, els rebuts de nòmina hauran
de reunir els requisits establerts a l’Ordre Ministerial 21/12/94: nom, cognoms i NIF
del treballador, categoria professional, número d’afiliació a la Seguretat Social,
antiguitat, conceptes retributius, signatura del treballador i signatura i segell de
l’empresa, etc.).
Els honoraris de professionals es justificaran amb les minutes corresponents, que
hauran de contenir la retenció respecte de l’IRPF, així com la repercussió de l’IVA,
si s’escau. En aquest cas, s’hauran d’acompanyar les corresponents
declaracions a Hisenda relatives a la declaració i ingrés de les retencions
d’IRPF.
•

Declaració de les actuacions realitzades que han estat finançades amb la
subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses
en que han incorregut.

La documentació justificativa esmentada amb anterioritat es lliurarà a l’Ajuntament,
com a molt tard, abans de finalitzar el mes d’abril de l’any següent al
subvencionat.

Segon.- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a la vista del projecte presentat
per “Crònica de la Vida d’Esplugues”, fomentarà, mitjançant la subvenció
estipulada en el núm. 2.1. i resta de compromisos que s’adquireixen en aquest
Conveni, l’activitat programada per a l’any 2016 (i successius) per aquella i que ha
estat valorada d’interès públic municipal a la part expositiva d’aquest document.

2.- COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

2.1. Atorgar a l’entitat un ajut econòmic de 4.010,00€, amb càrrec del pressupost
municipal,a cada un dels exercicis econòmics que afecta aquest conveni. D’acord
amb el plurianual del conveni de col·laboració, les aportacions municipals dels
exercicis 2017, 2018 i 2019, restaran condicionades suspensivament a l’aprovació
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anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació
pressupostària de la despesa.

2.2. Facilitar informació sobre l’activitat municipal d’interès per a la ciutadania, per
tal que l’equip que elabora els continguts de la revista “Crònica de la Vida
d’Esplugues” puguin fer la revista i, per tant, donar continuïtat a la tasca
comunicativa que porten a terme.

2.3 Facilitar material gràfic (fotografies que realitza l’Ajuntament d’activitat
ciutadana i actes municipals), sempre que es requereixi per part de la revista.

Tercer.- COORDINACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL CONVENI.- Per afavorir la
coordinació i la millor realització dels objectius establerts al present conveni, es
nomenarà una persona coordinadora per cada part. Així mateix, les dues persones
constituiran l’òrgan paritari a qui correspondria la interpretació o resolució de
divergències que es puguin produir en execució del Conveni.

Quart.- VIGÈNCIA.- El present conveni tindrà vigència des del dia ú de gener fins
el trenta-un de desembre del dos mil dinou, es a dir de quatre anys.

Cinquè.- RESOLUCIÓ PER INCOMPLIMENT.- L’incompliment de qualsevol de
les dues parts del present conveni donarà lloc a la resolució del mateix, prèvia
sol:licitud per escrit a l’altra part amb una antelació mínima de trenta dies naturals.
La resolució indicada donarà lloc al reintegrament de la quantitat atorgada en la
proporció que resti de l’any, és a dir, prorratejadament.

Sisè.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI.present conveni:
•
•
•
•
•

Són causes d’extinció del

L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.
L’incompliment de les disposicions legals d’aplicació.
El mutu acord de les parts.
La realització de l’objecte o la finalització de la seva vigència.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de complir l’objecte.
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Setè.- NATURALESA I JURISDICCIÓ COMPETENT.La naturalesa
administrativa del present conveni determina que siguin competents per a resoldre
qualsevol litigi o discrepància, en darrera instància els òrgans de l’ordre
jurisdiccional comtenciós-administratiu.

Vuitè.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA.-

8.1. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les
persones beneficiàries de subvencions:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions
econòmiques procedents de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir
l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de
conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o
sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per
obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva
actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol
incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d’abstenció, i garant
de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre
assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic,
sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
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i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que presti
i el compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les seves
activitats.
j) La bona fe.
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó
del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de
manera deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa en
l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada
posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.
8.2. L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts a l’apart
primer d’aquesta clàusula, per part de les persones beneficiàries de subvencions,
tindrà el següents efectes:
a) Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix,
simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i
següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es
prendrà en consideració aquest comportament al moment de determinar la
graduació de la sanció corresponent. Així mateix es procedirà a deixar constància
a l’expedient i el publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.
b) Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no resultés
constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es deixarà
constància a l’expedient administratiu i es publicarà mitjançant el Portal de la
Transparència.
c) Les bases reguladores de l’atorgament de les subvencions establiran, entre el
seus criteris de valoració, l’absència de constància de comportaments contraris al
principis ètics i regles de conducta, per part de les persones sol·licitants de
subvencions.

CLÀUSULA ADDICIONAL.El present conveni és independent del qualsevol conveni de col·laboració posterior
que es pugui subscriure.
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Les condicions i vigència d’aquest conveni no es veuran modificades per altres
pactes sense procedir a les seves denúncies i renovació.

Ambdues parts es reiteren en els continguts anteriors, i en la normativa vigent, que
regula el règim de subvencions, signant aquest conveni per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data esmenats en l’encapçalament.

PER L’AJUNTAMENT

PER L’ENTITAT

L’Alcaldessa
Pilar Díaz Romero

La presidenta
Mª. Lluïsa Morera Ramos

En dono fe
EL SECRETARI

Pedro Carmona Pérez.
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