CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT I
L'EMPRESA ETV-LLOBREGAT TV, SL PER A LA DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT
CIUTADANA DEL MUNICIPI D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT DURANT L'ANY 2017

A Esplugues de Llobregat, Casa Consistorial,
R EUNITS

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 Carmena Pérez, Secretari d'aquest Ajuntament.
D'altra part, el Sr. Frederic Cano i Campos, Administrador únic d'ETV-Llobregat TV, S.L.,
amb domicili al carrer Verge de Guadalupe, 28-30, i CIF número B-626773321.
Ambdues parts es reconeixen, recíprocament, capacitat i competència per a la signatura del
present conveni i
MANIFESTEN

1.- ETV-Llobregat TV, S.L. realitza, amb diferents denominacions i formes jurídiques, una
tasca molt valorada com a mitjà audiovisual local de comunicació, però també amb
importants aportacions al món cultural, associatiu i a la formació i educació, des de fa més de
30 anys.
És una televisió que porta el nom de la nostra ciutat a tota la comarca del Baix Llobregat, així
com al Barcelonès, part del Maresme i els dos Vallès, essent el seu àmbit de difusió el
Baix Llobregat, no només a través del nom, sinó pel fet que un nombre important de les
notícies deis informatius fan referència a Esplugues de Llobregat.
També es tracta d'una televisió capdavantera pel que fa a la implementació tecnològica en
el món audiovisual, que treballa amb l'Ajuntament i les entitats d'Esplugues i realitza
gravacions íntegres d'esdeveniments locals.
És remarcable així mateix el paper que juga com a escola de formació per a futurs
professionals de la Comunicació, treballant en conveni amb totes les facultats de
periodisme de les universitats de Catalunya, escoles de formació professional, instituts del
Baix Llobregat i Barcelona, i centres de primària d'Esplugues de Llobregat.
Com a eina de difusió de la cultura i formació humanística i mediambiental que és la
televisió, l'Ajuntament considera fonamental la forma en que ETV-Llobregat TV, S.L. apropa
la graella de la programació a la comunitat educativa, associacions culturals i entitats
esportives del municipi, per establir interaccions i aprofitar col·laboracions i sinergies entre
llurs programes educatius, culturals i formatius i com impulsa l'associacionisme, la participació
ciutadana, la normalització lingüística i la cultura i tradicions populars.
Mostra d'aquesta clara interacció amb el món associatiu són els nombrosos convenis i programes
de col·laboració que consten als antecedents d'aquest Conveni. D’ençà l'any 1990 regeix la
declaració teta pel Ple municipal d'Esplugues de Llobregat, com d’interès públic municipal el
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servei desenvolupat per l'emissora local d'ETV.
Alhora ETV es regeix pel codi deontològic del periodisme que va ser aprovat l'any 1992, en el
marc del XI Congrés de Periodistes Catalans. ETV esta adherida a la Fundació Consell de la
lnformació de Catalunya, entitat sense afany de lucre constituïda per la manifesta voluntat del
Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) l'any 1997, amb la finalitat de vetllar per
l'acompliment deis principis d'ètica professional periodística.
En conclusió, ETV és un mitja de comunicació que al llarg de la seva història s'ha consolidat
a la comarca del Baix Llobregat, realitzant la seva tasca informativa de forma plural i
transparent, respectant les diferencies i la diversitat de la població i els agents socials. La seva
voluntat de servei públic queda demostrada en la tipologia de programes que es duen a
terme temporada rere temporada i en els suports que ha rebut i rep.
L'ajuntament estima d’interès públic municipal mereixedor de la seva acció de foment, la
pròpia difusió de la Ciutat, de l'activitat ciutadana i dels esdeveniments polítics que s'hi
desenvolupen, la tasca formadora en matèria de comunicació, la de promotor de la llengua
catalana, i la d'agent propiciador de la participació ciutadana i l'associacionisme local.
2.- Tot i que ETV-Llobregat TV, S.L. compta amb el suport municipal des de fa molts anys,
l'any 2012 es va considerar més adient formalitzar la relació amb l’Ajuntament a través de
convenis de col·laboració que defineixen millor i de forma més detallada el conjunt de
compromisos que conformen aquesta relació.
3.- El passat 31 de desembre de 2016 va finalitzar la vigència del darrer conveni subscrit pels
dos ens i, un cop justificada l'aportació obtinguda per ETV-Llobregat TV, S.L. en el darrer
exercici d'acord amb les regles establertes, era el moment de tornar a plantejar la redacció
d'un nou document - Conveni- que pugui recollir els compromisos d'una nova etapa de
col·laboració.
4.- Així, ETV-Llobregat TV, S.L. ha presentat un nou projecte del que seran les seves
actuacions, objectius i necessitats durant l'exercici 2017 que ha estat informat favorablement
pel Servei de Comunicació municipal en considerar que ETV-Llobregat TV, S.L. complirà
novament amb els objectius dignes de foment per l'ajuntament si executa el seu projecte de la
forma aportada.
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 1 L'EMPRESA ETV-LLOBREGAT TV, SL PER A LA
DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT CIUTADANA DEL MUNICIPI D'ESPLUGUES DE
LLOBREGAT DURANT L'ANY 2017 - esta contemplat en el Pla estratègic de subvencions
2017, aprovat per la Junta de Govern Local mitjançant l'acord de data 3 de febrer de 2017,
així com en el pressupost municipal 2017.
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 deis ens locals de
Catalunya, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.
ACORDEN
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
És objecte d’aquest conveni fixar les normes per les quals es regirà l'ajut econòmic i organitzatiu, si
escau, que l'Ajuntament proporcionarà a ETV-LLOBREGAT, S.L., per tal de portar a terme el
projecte presentat.
SEGON.- COMPROMISOS DE L’ENTITAT

ETV-LLOBREGAT TV, SL, 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 2017 preservant principalment els elements que han
estat valorats d'interès públic municipal.
COMPROMISOS D’ETV-LLOBREGAT TV, S.L.
 Fer un ampli seguiment dels esdeveniments culturals, esportius, municipals, polítics i
socials de la ciutat d'Esplugues, per fer-ne difusió a través deis seus espais
informatius i la seva programació televisiva, així com també a través del seu portal
web. Serà responsabilitat de la televisió ETV decidir quins esdeveniments tindran
cobertura televisiva per part d'ETV.
 D'acord amb el que especifica el seu projecte, ETV es compromet a reflectir la
realitat d'Esplugues en la programació televisiva, mitjançant la realització de
reportatges i/o notícies referents a aspectes nous o destacables, d’interès per a la
ciutadania i atenent a la pluralitat cultural, esportiva, política i social de la ciutat.
 D'acord amb el que especifica el seu projecte, ETV portarà a terme la producció,
realització i emissió de programes de contingut específic de la ciutat, com ara el
programa conegut com "Panorama Municipal d'Esplugues de Llobregat", que porta
realitzant des de fa anys, amb una periodicitat mensual i durada de 85 minuts efectiva
per programa.
 D'acord amb el que especifica el seu projecte, ETV portarà a terme la producció,
realització i emissió del programa conegut fins ara com "El Pols de la Ciutat" que porta
realitzant des de fa anys, amb una periodicitat mensual, a fi i efecte de donar cabuda a
la participació deis representants de les diverses formacions polítiques presents al
Consistori.
 D'acord amb el que especifica el seu projecte, ETV continuarà portant a terme la
producció televisiva d'espais adreçats en exclusivitat a la comunitat educativa,
associacions culturals i entitats esportives d'Esplugues de Llobregat. Aquestes entitats
podrien col·laborar i participar amb ETV, amb l'objectiu de donar més difusió a la seva
tasca.
 D'acord amb el que especifica el seu projecte, ETV efectuarà la gravació íntegra
dels Plens municipals i les declaracions posteriors de tots els regidors i regidores
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portaveus al Consistori. Amb la finalitat de donar-ne més difusió, l'Ajuntament podrà
fer difusió d'aquests vídeos a la pàgina web municipal. Així mateix, l'Ajuntament
podrà fer difusió d'aquests vídeos en el canal Youtube municipal.

 D'acord amb el que especifica el seu projecte, ETV emetrà per streaming les
sessions del ple municipal. ETV autoritza, en aquest cas, que l'Ajuntament pugui
enllaçar aquestes emissions des de la seva pagina web.
 ETV farà constar a la pàgina web, i en d'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).
 ETV presentarà una memòria anual de les activitats realitzades amb expressa
menció dels resultats obtinguts. Els resultats no han d'incloure necessàriament índex
d’audiència degut al seu elevat cost, però sí algun indicador rellevant al respecte,
acordat amb el vistiplau de les dues parts, així com la relació de dates i hores
d'emissió i durada dels programes o formats alternatius que es consensuïn
específicament esmentats en aquest conveni. Amb aquesta memòria l'Ajuntament haurà
de poder fiscalitzar la correcta execució del projecte mereixedor de la subvenció que es
determina en el present conveni.
 ETV justificarà l'aplicació deis fons rebuts d'aquest Ajuntament. Respecte la
justificació econòmica, aquesta 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 del Projecte presentat.
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 el balanç econòmic
i 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:
a. Número de factura
b. Data de la seva expedició
c. Nom i cognoms, raó o denominació social completa, NIF i domicili, tant de l’emissor
com del destinatari.
d. Descripció de les operacions realitzades.
e. Tipus impositiu aplicat.
f. Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per
separat.
g. Data en la que s’ha efectuat l’operació, sempre que sigui diferent a la d’expedició e
la factura.
h. 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 factures simplificades per un 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. Les factures simplificades hauran

de complir amb les obligacions de facturació exigides en la normativa legal vigent i hauran
de contenir de forma expressa els conceptes als quals fan referència.
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 finarn1ades amb la subvenció i el
seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses en que han incorregut.
• Totes les justificacions de despeses contindran una declaració de la persona beneficiària
o de qui el representi, en la qual es faci constar que l’IVA suportat i inclòs en els
documents justificatius no ha estat objecte de deducció.
Respecte la justificació tècnica, ETV-Llobregat S.L. presentarà la següent documentació, en
suport magnètic o paper:
• Memòria relativa a la programació realitzada durant l’any, amb expressa menció dels
resultats obtinguts, nivells de satisfacció i propostes de millora.
• Balanç econòmic (relació exhaustiva de les despeses efectuades i dels ingressos
percebuts) anual de l’Entitat.
• Un document gràfic gravat en suport informàtic a títol d’exemple de l’activitat/programació
televisiva subvencionada.
La documentació justificativa tècnica i econòmica esmentada amb anterioritat es lliurarà a
l’Ajuntament, com a màxim, abans de finalitzar el mes d’abril de l’any següent al subvencionat.
TERCER.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT
 Atorgar un ajut econòmic de 55.404,00 euros, amb càrrec al pressupost municipal, com
a mesura de foment per tal que ETV pugui realitzar la seva tasca comunicativa com a
mitjà de comunicació d'abast local, comarcal i a altres territoris de Catalunya, en haver
constatat que el seu projecte d'activitats per a 2017 reuneix les característiques i
requisits necessaris per a ser considerat d’interès públic local.
 Facilitar tota la informació requerida per ETV en el temps necessari perquè pugui
realitzar correctament la seva tasca comunicativa.
 Donar publicitat a EL PONT D'ESPLUGUES de les novetats sobre la televisió i la
seva programació, facilitades per ETV-Llobregat TV, S.L., que puguin ser
considerades d’interès per a la ciutadania d'Esplugues.
 Explicitar al canal Youtube de l'Ajuntament la procedència dels vídeos facilitats per
ETV Llobregat TV, S.L.
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QUART.- 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.
CINQUÈ.- VIGÈNCIA

La vigència del present conveni és per tot l'any 2017 (1 de gener a 31 de desembre de
2017).
SISÈ.- 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.
Es considerarà motiu d'incompliment del present acord, restant la decisió final a discreció de
l'Ajuntament, l'emissió de programes de caràcter pornogràfic, d'explotació de la dona,
revisionista, violent, d'incitació a l'odi, racistes, concursos (o debats-tertúlies) humiliants per
els participants (o al·ludits).
Es suggereix, a més, a ETV-Llobregat TV, S.L. que tingui una cura especial a l'hora
d'escollir els programes de la graella que eventualment estiguin subcontractats, establint
mecanismes de control al respecte.
SETÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI

Són causes d'extinció del present conveni:
•
•
•
•
•

L'incompliment total o parcial deis 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.

VUITÈ.- NATURALESA I JURISDICCIÓ COMPETENT
La naturalesa administrativa del present conveni determina que siguin competents per a resoldre
qualsevol litigi o discrepància , en darrera instancia els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciósadministratiu.
NOVÉ.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
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.
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.
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:
1.- 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.
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2.- 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.
CLÀUSULA ADDICIONAL.El present conveni és independent del qualsevol conveni de col·laboració posterior que es
pugui subscriure.
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
regim de subvencions, signant aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data
esmenats en l'encapçalament.

Pilar Díaz Romero

Frederic Cano i Campos

Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat

Administrador únic
ETV-Llobregat, S.L.

Certifico,

Pedro Carmona Pérez, Secretari de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
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