CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS I OLOT
TELEVISIÓ SL PER A L'ANY 2019
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, amb NIF P1719700E, representada en aquest acte pel seu
Alcalde-President, l’Il·lm. Sr. Joan Espona i Agustín, assistit pel secretari, Sr. Alfons González i Leal,
en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data 28 de gener de 2019.
Olot Televisió SL, amb NIF B17477779, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al volum 937,
foli 70, full GI-17157, i amb domicili al carrer Pou del Glaç, 6-B (edifici Simón) d'Olot 17800,
representada en aquest acte pel seu apoderat, el Sr. Jordi Charles i Vilaró, facultat d'acord amb els
poders que ostenta, protocol·litzats el dia 30 de desembre de 2011, davant el notari d'Olot Ángel
Arregui Laborda amb el número 2652.
Les dues parts es reconeixen amb la capacitat legal per obligar-se mitjançant la subscripció del
present conveni.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
1.Olot Televisió SL és un mitjà de comunicació comarcal que dóna un servei informatiu centrat en
l'àmbit de la Garrotxa i que resulta d'un interès general per a molts ciutadans de Sant Joan les Fonts
i comarca. Els serveis d'Olot Televisió destinats a oferir la informació del municipi i de l'Ajuntament
supleixen i/o complementen els serveis que poden ser atribuïts a la competència local i
indubtablement l'acció informativa d'Olot Televisió respon a un interès públic local i comarcal.
2.Olot Televisió SL i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts posen de manifest l’interès comú de
mantenir la vinculació establerta durant els últims anys per tal de garantir la continuïtat d'una sèrie
de serveis d'informació que han de ser prestats al municipi. Ambdues parts acorden que la millor
forma de garantir-los és formalitzant un conveni que tingui caràcter de subvenció finalista per a la
prestació dels serveis, tot de conformitat amb el previst a l'article 125.2.a) del ROAS.
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents:
C L À U S U L E S:
PRIMERA: OBJECTE.
L’objecte del present conveni és establir les condicions de l’aportació econòmica de l'Ajuntament de
Sant Joan les Fonts a Olot Televisió SL.
SEGONA: COMPROMISOS D’OLOT TELEVISIÓ.
Olot Televisió SL a l’empara d’aquest conveni es compromet a:
-Produir 6 espots.
-L’emissió de 115 espots.
-Intervenció en 3 programes amb periodicitat prèviament fixada en què es dóna a conèixer
l’actualitat municipal.
-Grafisme sobreimpressionat a pantalla, en el programa especial en directe de la Proclamació de la
Pubilla i l’Hereu de la Garrotxa, amb l’escut de la població i amb el text Amb el suport de l’ajuntament
de Sant Joan les Fonts. Aquest grafisme es mantindrà durant el recorregut que la Pubilla i l’Hereu
de Sant Joan les Fonts, La Canya i Begudà fan per tot el menjador fins que arriben a dalt l’escenari.
TERCERA: COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts transferirà a Olot Televisió SL la subvenció d’import de DOS
MIL CINC-CENTS EUROS (2.650,00 €), pels serveis esmentats a la clàusula segona d'aquest
conveni per l'any 2019.
La subvenció es destinarà, amb caràcter finalista, a atendre exclusivament les despeses derivades
dels compromisos d’Olot Televisió SL explicitats en la clàusula segona d’aquest conveni, i no podrà
ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses subvencionables
aquelles que, de manera indubtable, responguin a l’objecte del present conveni.
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts comunicarà per escrit a la direcció d’Olot Televisió quan vulgui
procedir a la producció dels espots o programes de televisió. En aquest sentit, l'Ajuntament
assumeix el compromís de fer els encàrrecs de les produccions. En el cas que dins la vigència del
conveni no s'hagin realitzat tots els encàrrecs, i per tant, no s'hagin produint i prestat tots els serveis
previstos a la clàusula segona d'aquest conveni, la subvenció serà igualment reconeguda a favor
d'Olot Televisió en la seva integritat.
QUARTA: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
Olot Televisió SL accepta formalment la subvenció de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts a l’efecte
del compliment de les condicions pactades en aquest conveni per a la seva aplicació, i d’acord a
allò que estableix la legislació en matèria de subvencions. Els pagaments es podran fraccionar en
dos terminis: el primer abonament hauria de fer-se efectiu abans del 30 d’abril del 2019 i el segon,
abans del 31 d’octubre del 2019., mitjançant transferència bancària al compte ES39 2100 3794 0222
0001 4323, d’Olot Televisió SL.

CINQUENA: TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.
El termini de justificació de la subvenció serà, com a màxim, el 31 de gener de l’any següent. No
obstant això, si per causes excepcionals no es presenta la documentació justificativa en el termini
establert, es podrà sol·licitar una pròrroga a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, amb un mes
d’antelació a l’expiració del termini, assenyalant els motius que la justifiquen, dins el període
d’ampliació de termini. Si manca resolució expressa en el termini de 20 dies naturals d’ençà de la
presentació de la sol·licitud de pròrroga, s’entendrà estimada pel temps màxim permès a l’article
49, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Un cop Olot Televisió SL presenti la documentació justificativa mitjançant un certificat d'emissió es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert es podrà requerir
a la persona interessada que esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé,
que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen a l’apartat següent.
Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagin presentat els documents justificatius o els
requerits en el seu cas, es procedirà d’immediat a la cancel·lació de la subvenció i al reintegrament
de les quantitats rebudes amb l’interès de demora, des del moment de la percepció, de conformitat
amb la normativa pressupostària vigent.

SISENA: REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits
previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a més dels
següents: a)Incompliment de l’obligació de justificació o una justificació insuficient. b)Incompliment
de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament, esmentada en el
pacte anterior. c)Incompliment de les obligacions restants, previstes en aquest conveni. d)Qualsevol
altra causa de reintegrament, prevista a la normativa de subvencions aplicable.
El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració
d’ingressos de dret públic, i seran el resultat d’aplicació per al cobrament d’allò establert a la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, la Llei 51/2002, de reforma de la
Llei 39/1988, i les Bases d’execució del pressupost de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts de 2019.
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de la subvenció, s’estarà al que disposa el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la normativa concordant.
SETENA: CONTROL FINANCER.
El control financer d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional
catorzena del mateix cos legal.
VUITENA: RÈGIM SANCIONADOR.
El règim sancionador d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions “Infraccions i sancions administratives en matèria de
subvencions”.
NOVENA: SEGUIMENT I CONTROL.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts es reserva el dret d’efectuar el control i el seguiment de les
actuacions, objecte de la subvenció atorgada, així com la petició de qualsevol document o justificant
que consideri necessari.
DESENA: PUBLICITAT.
En les actuacions derivades d’aquest conveni hi ha de constar, explícitament, el patrocini de la
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
ONZENA: VIGÈNCIA
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts en
aplicació de les seves previsions.
El conveni podrà ser prorrogat per anualitats mitjançant acord exprés dels òrgans competents de
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts. En el seu cas es preveuran les possibles modificacions dels
serveis conveniants així com l’import de la subvenció.

DOTZENA: MODIFICACIÓ I FINALITZACIÓ ANTICIPADA.
L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni estarà presidit pels principis de bona fe i de
confiança recíproca. Les causes de resolució, a més de les previstes legalment i sense perjudici del
dret de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts a la revocació total o parcial de l’aportació econòmica
per l’incompliment, per part del beneficiari, de l’obligació de justificar el destí de la subvenció, o de
qualsevol altre que preveu aquest conveni, o per incompliment de la finalitat per a la qual es
concedeix la subvenció, seran les següents: a) l’esgotament del període de vigència convingut entre
les parts; b) la resolució per mutu acord; c) l’incompliment manifest, material o legal, de les
obligacions assumides en el conveni per cadascuna de les parts; d) les causes generals previstes
a la legislació vigent.
TRETZENA: RÈGIM JURÍDIC.
Les relacions entre les parts que subscriuen aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat
o de les competències respectives, i s’estableixen sens perjudici de les relacions jurídiques de
qualsevol naturalesa, previstes d’acord amb la llei, per les dues parts; i s’hi inclouen altres relacions
convencionals, si s’escau, al marge d’aquest conveni. En tot allò no previst en aquest conveni és
aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; la Llei 4/2008, de 24
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i la resta de
normativa concordant.
CATORZENA: NATURALESA DEL CONVENI.
Aquest conveni de col·laboració té la naturalesa dels previstos a l’article 4 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord entre les
parts.
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. I en prova de conformitat en tot el seu
contingut, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat , en el lloc i la data que
s’assenyalen.
I perquè consti als efectes oportuns les parts signen per duplicat exemplar a un sol efecte, a Sant
Joan les Fonts en data 28 de gener de 2019.
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ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES
FONTS I OLOT TELEVISIÓ SL PER A L'ANY 2019
OLOT TELEVISIÓ donarà cobertura informativa a 9 actes que les dues parts prèviament hagin
acordat, sense cap tipus de cost per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
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