CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I
L’AJUNTAMENT DE BESALÚ (RÀDIO BESALÚ) PER L’ANY 2020

I.

ENTITATS QUE HI INTERVENEN:

L’Il·lm. Sr. SANTI REIXACH I GARRIGA, com a President del CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA, amb CIF núm. P-6700007-E, amb domicili a Olot (la Garrotxa), Avinguda Onze de
setembre, 22.
I l’Il·lm. Sr. LLUÍS GUINÓ I SUBIRÓS, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Besalú,
amb NIF núm. P1702200E, amb domicili social a Besalú (la Garrotxa) a la plaça Llibertat, 1.
Les dues parts es reconeixen amb la capacitat legal per obligar-se mitjançant la subscripció del
present conveni.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
1. Ràdio Besalú és un mitjà de comunicació municipal que ofereix un programa radiofònic de
contingut d’àmbit local, comarcal i publicitat institucional. També ajuda a difondre l’activitat que
genera el Consell Comarcal i els organismes participats per aquesta institució. Per aquest motiu,
el Consell Comarcal de la Garrotxa considera oportú establir aquest conveni de col·laboració.
2. L’Ajuntament de Besalú (Ràdio Besalú) i el Consell Comarcal acorden que la millor forma de
garantir la vinculació entre les dues entitats 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.

III. FONAMENTS DE DRET
1. L’Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques regula la possibilitat genèrica (encara que sigui referint-se al supòsit
d’acabament convencional dels procediments) d’establiment de convenis entre l’administració
pública i subjectes sotmesos al dret privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni
tractin de matèries no susceptibles de transacció i que tinguin per objecte la satisfacció de l’interès
públic.
2. L’article 240.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quant a la facultat dels ens
locals d'aprovar subvencions i ajuts de contingut econòmic a favor d'entitats privades que fan
activitats que complementen o supleixen les competències locals, o bé que són d'interès local.

3. D'acord amb l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant, LGS) i l'article 2.1 del Reial Decret 887/2006, 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament
d'aquesta Llei (en endavant, RGS), les subvencions atorgades per les entitats que integren
l'Administració local s'ajustaran a les prescripcions d'aquestes dues normes.
4. L’article 22.1 de la LGS estableix que el procediment ordinari de concessió de subvencions es
tramitarà en règim de concurrència competitiva. No obstant, l’apartat 2.a) del mateix article 22
disposa que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes nominativament en els
pressupostos de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa
reguladora d’aquestes subvencions.
5. D’acord amb l’article 28.1 de l’esmentada LGS, els convenis són l’instrument habitual per
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens locals. Així
mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases reguladores de la
concessió de la subvenció, i en determina el contingut.
IV. C L À U S U L E S:
PRIMERA: OBJECTE.
L’objecte del present conveni és establir les condicions de l’aportació econòmica del Consell
Comarcal de la Garrotxa a l’Ajuntament de Besalú.
SEGONA: COMPROMISOS.
I. El Consell Comarcal de la Garrotxa manifesta la seva voluntat de col·laborar en la potenciació
de les emissores de caràcter municipal que existeixen a la comarca de la Garrotxa.
II. L’Ajuntament de Besalú es compromet a utilitzar aquests recursos econòmics pel finançament
de les despeses de funcionament de Ràdio Besalú durant l’any 2020.
TERCERA: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

L’Ajuntament de Besalú accepta formalment la subvenció del Consell Comarcal de la Garrotxa 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. El Consell Comarcal de la
Garrotxa, en contraprestació dels serveis que es detallen en el punt anterior, abonarà a favor de
l’Ajuntament de Besalú la quantitat de 360€.
QUARTA: TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.
El termini de justificació de la subvenció serà, com a màxim, el 29 de novembre de 2020. No
obstant això, si per causes excepcionals no es presenta la documentació justificativa en el període
establert, es podrà sol·licitar una pròrroga al Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un mes
d’antelació a l’expiració del termini, assenyalant els motius que la justifiquen, dins el període
d’ampliació d'aquest. 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
23, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

La justificació es farà d’acord amb el tràmit electrònic i models normalitzats que trobareu en el del
menú desplegable “Tràmits” del web del Consell Comarcal http://garrotxa.cat, dins l’apartat
“Entitats i Associacions” – Justificació de Subvencions.
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 del Consell Comarcal de la Garrotxa 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.
CINQUENA: REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
El Consell Comarcal de la Garrotxa 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 del Consell Comarcal de la
Garrotxa de 2014. 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.
SISENA: 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.
SETENA: 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”.
VUITENA: SEGUIMENT I CONTROL.
El Consell Comarcal de la Garrotxa 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.

NOVENA: PUBLICITAT.
En les actuacions derivades d’aquest conveni hi ha de constar, explícitament, el patrocini del
Consell Comarcal de la Garrotxa.
DESENA: VIGÈNCIA.
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2020, 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 del Consell Comarcal de la Garrotxa. En el seu cas es preveuran
les possibles modificacions de les activitats subvencionades així com l'import de la subvenció.
ONZENA: 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 del Consell Comarcal de la Garrotxa 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.
DOTZENA: OBLIGACIONS EN RELACIÓ A LA NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA
1. Per donar compliment a la normativa sobre transparència i accés a la informació l’entitat
beneficiària haurà de complir les següents obligacions:
a) En cas que la subvenció atorgada sigui per import superior a 10.000 euros, l’entitat
beneficiària haurà de comunicar al Consell Comarcal la informació referent a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, per tal que aquestes es facin
públiques.
b) En cas que la part beneficiària rebi durant un any ajudes o subvencions per import superior
a 100.000 euros en còmput global o que com a mínim el 40% del total dels seus ingressos
provinguin d’ajudes o subvencions públiques, si l’import total d’aquestes és superior a
5.000 euros, l’entitat beneficiària quedarà subjecte al règim de publicitat activa que preveu
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. A tal efecte haurà de publicar les subvencions i ajudes rebudes amb indicació del
seu import i objectiu o finalitat.
En cas que la part beneficiària sigui una entitat sense ànim de lucre amb un pressupost
inferior a 50.000 euros, aquesta obligació de publicitat activa es podrà acomplir utilitzant
els mitjans electrònics de l’administració pública de la qual provinguin la major part de les
ajudes que rep.
2. Amb la finalitat que es pugui comprovar el compliment de les esmentades obligacions en
matèria de transparència, l’entitat beneficiària haurà de presentar al Consell Comarcal una
declaració responsable en la qual s’indiquin la concurrència o no concurrència de les
circumstàncies anteriors a efectes de publicitat activa.

En cas que l’entitat estigui subjecte al règim de publicitat i sigui una de les compreses en el segon
paràgraf de l’apartat 1.b d’aquesta clàusula, i sempre que la major part de les ajudes o
subvencions que rep provinguin del Consell Comarcal, aquest ens farà pública la declaració
responsable presentada per l’entitat abans esmentada.
3. L’incompliment d’aquestes obligacions podrà comportar l’aplicació del règim sancionador
corresponent previst en la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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, article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP). 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 Olot,
en la data de la signatura electrònica.

