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CONVENI DE COL'LABORACIÓ ENTRE LA GENERALlTAT, A TRAVÉS DE LA 
PRESIDENCIA, I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PRovíNCIES, 
PER DONAR SUPORT A LA CELEBRACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA 
D'ESDEVENIMENTS RELACIONATS AMB LA COMUNICACIÓ LOCAL 

Valencia, 21 de juliol de 2022 

REUNITS 

D'una banda, la Generalitat, a través de la Presidencia, representada pel Sr. Pere 
Rostol! Fernández, director general de Relacions Informatives, segons el nomenament 
efectuat pel Decret 125/2020, de 4 de setembre, del Consell, que signa el present 
conveni en virtut de la delegació atorgada pel president de la Generalitat, el 20 de juny 
de 2022. 

1, d'altra banda, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (d'ara endavant, 
I'FVMP), amb NIF G46550885, i en el seu nom i representació, el Sr. Vicente Gil 
Olmedo, secretari general de I'FVMP, en virtut de les atribucions que li confereix 
I'article 45.1 deis seus estatuts i de I'autorització específica per a subscriure aquest 
conveni, atorgada pel president de I'FVMP, en data de 25 de marC( de 2022. 

Les dues parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en que intervenen, la capacitat 
legal necessaria per a la signatura del present conveni i, a I'efecte, 

EXPOSEN 

1. Les dues entitats tenen objectius i interessos comuns en I'ambit de la 
comunicació local, concretament en la promoció i el foment deis mitjans de 
comunicació de proximitat, com a instrument vertebrador i de cohesió territorial 
en els municipis de la Comunitat Valenciana. 

2. La Presidencia de la Generalitat, a través de la Direcció General de Relacions 
Informatives, ostenta les competencies en materia de política informativa, 
comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de 
comunicació social. 

3. L'FVMP és I'associació amb major implantació, constituYda pels municipis, 
províncies i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana que voluntariament 
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ho decidisquen, per a la defensa i promoció de I'autonomia local i deis 
interessos locals, de conformitat amb el que es disposa en la Constitució, en 
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del regim local, i en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de 
regim local de la Comunitat Valenciana. 

4. En el si de I'FVMP es troba I'XEMV (Xarxa d'Emissores Municipals 
Valencianes), integrada per emissores de titularitat municipal, I'objectiu de la 
qual és potenciar la comunicació radiofónica de proximitat, I'assessorament per 
a la regularització de les emissores, així com la col·laboració i el suport de la 
programació i la coordinació de les necessitats i deis nous reptes de les 
emissores municipals; especialment, s'encarrega de fomentar I'activitat de les 
emissores, potenciar la seua funció de servei públic i generalitzar el seu 
coneixement per part de la ciutadania. El balan¡; de I'activitat realitzada per 
I'XEMV, des que va iniciar les seues actuacions en 2017, ha sigut molt positiu, 
i ha atorgat a les emissores municipals una visibilitat més gran en I'ambit de les 
comunicacions. 

5. Els mitjans de comunicació local de proximitat desenvolupen un paper clau com 
a vertebradors socials, difusors d'informació i de la cultura, i com a garants del 
pluralisme social, de la qual cosa es dedueix la conveniencia de crear un futur 
immediat en I'ambit de la comunicació, cuidant alió que esta més a prop, que 
és on es reflecte ix la realitat de la ciutadania, la identitat, el caracter i on es 
plantegen els vertaders problemes que preocupen el nostre vernat. Els miljans 
de comunicació local propicien la participació de la ciutadania, i garanteixen la 
democracia informativa, alhora que complementen la funció de servei públic 
deis mitjans generalistes. 

Els mitjans de comunicació local són els més dinamics que existeixen; 
ofereixen interacció i participació; són un instrument únic per a unir comunitats 
diverses i fomentar el dialeg positiu, i informen i transformen, a través de 
I'entreteniment, el coneixement i la participació del públic. La seua naturalesa 
té un valor afegit, com a maxim exponent de I'aposta deis municipis per la 
informació local pública, democratica i transparent, en la cohesió territorial de 
la Comunitat Valenciana 

Per aixó, s'observa la conveniencia d'organitzar en diferents poblacions de la 
Comunitat Valenciana trobades relacionades amb la comunicació local, com a 
fórum d'experiencies i nous reptes en materia de comunicació. 
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6. La comunicació local, la seua gestió, la implementació de la informació i de la 
difusió de les notícies a través de la comunicació pública, i I'impuls de la 
comunicació democratica, participativa i plural, són factors que contribueixen al 
desenvolupament local, i aconsegueixen, amb el seu acostament al ve"inatge, 
un coneixement més gran de la realitat socioeconomica i també, per 
descomptat, de la implicació cultural i d'oci que significa. 

En les experiencies de la comunicació deis municipis de la Comunitat 
Valenciana, es poden compartir les particularitats i desafiaments en la nova era 
de la comunicació i de les xarxes socials i, per tant, en la practica de la 
comunicació davant les noves tecnologies que incideixen en la interacció amb 
els mitjans de comunicació tradicionals. Aquestes experiencies han de versar 
sobre propostes de gestions públiques en relació amb els mitjans locals, com 
a instruments no 5015 per a entretindre i informar, sinó també perque les 
audiencies actuen com a agents participatius d'impuls i desenvolupament deis 
pobles pel seu interés en la realitat que els envolta. 

7. Les trobades de comunicació local mostraran les característiques deis nostres 
mitjans locals de comunicació, com a mitjans de proximitat, que permeten 
I'atenció a la configuració d'una realitat social que requereix el consens de totes 
les voluntats i I'adopció de responsabilitats en la generació de mecanismes de 
desenvolupament, des de la cooperació, basats en el principi democratitzador 
deis mitjans. 

Així mateix, abordaran el compromís deis mitjans, el treball de 
desenvolupament, les experiencies de comunicació com a espais per a la 
defensa deis drets fonamentals deis pobles, i el treball de cooperació al 
desenvolupament, en I'ambit de la comunicació local i pública. 

A fi de complir aquest objectiu, la Generalitat, a través de la Presidencia, i, en concret, 
de la Direcció General de Relacions Informatives, vol col·laborar amb I'FVMP per mitja 
de la subvenció prevista en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a I'exercici 
2022, línia nominativa S0950000 del programa 462.10 Relacions informatives i 
comunicació, capítollV, la beneficiaria de la qual és I'FVMP, amb la descripció i finalitat 
següents: Suport a la celebra ció a la Comunitat Valenciana d'esdeveniments 
relacionats amb la Comunica ció Local, i amb un import de 25.000 euros. Aquesta 
subvenció figura en el Pla Estrategic de Subvencions de la Presidencia de la 
Generalitat i deis seus organismes públics per al període 2021-2023, aprovat per 
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Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Presidencia de la Generalitat i modificat per 
Resolució de 28 de mar9 de 2022. 

Les parts acorden, en conseqüencia, la realització d'aquest conveni de coHaboració, 
amb subjecció a les següents 

CLAuSULES 

Primera. Objecte del conveni 
L'objecte d'aquest conveni és instrumentar la subvenció nominativa establida en la L1ei 
de pressupostos de la Generalitat per a I'exercici 2022 a favor de I'FVMP, i la seua 
finalitat és el suport a la celebració a la Comunitat Valenciana d'esdeveniments 
relacionats amb la comunicació local. En concret, I'FVMP organitzara i coordinara els 
següents esdeveniments: 

1. Durant el mes de novembre de 2022, I'FVMP organitzara i coordinara una 
Trabada de Comunicació Local, per a abordar la relació entre els actors locals 
de la comunicació local en la Comunitat Valenciana. La trobada buscara 
generar un intercanvi de mirades entre actors deis mitjans de comunicació local 
amb comunicadors i comunicadores socials, estudiants i estudiantes de 
carreres afins, organitzacions i institucions locals, per a reflexionar sobre la 
situació deis mitjans locals i la seua relació amb la vertebració del territorio 

11. Quatre emissions-programes tematics que es realitzaran per emissores locals 
seleccionades en el marc de la comissió mixta de seguiment i control d'aquest 
conveni, que es determinaran segons la realitat i problematica territorial, i que 
en tot cas hauran de ser de municipis que compten amb emissora local, de 
manera que es possibilite la transmissió del contingut per totes les emissores 
que integren I'XEMV. Les sessions tematiques seran sobre: 
• Agricultura i despoblament 
• Habitatge 
• Mobilitat, cohesió territorial i medi ambient 
• Memória histórica 

Almenys dues d'aquestes emissions es realitzaran durant el primer semestre 
de I'any. 

Segona. Despeses subvenciona bies 
Les despeses subvencionables per mitja d'aquest conveni corresponen a les 
despeses de: 
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• Disseny i imatge de la trobada i emissions-programes. 
• Difusió, comunicació i informació (webs, xarxes socials, mitjans de comunicació 

en paper, radios, etc.). 
• Contingut: des peses de subministraments i serveis externs, efectuats per a la 

realització de les accions objecte del present conveni, com ara 
subministraments de material d'oficina, servei de missatgeria, impremta, 
cartells i fullets, muntatge d'espais, megafonia i fotografia utilitzada per a la 
difusió i realització de la trobada i de les emissions-programes. 

• Logística: despla<;ament i dietes. Transport, allotjament i manutenció per raó de 
les activitats objecte del conveni. Aquestes despeses seran subvencionables 
dins deis límits previstos en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre 
indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, 
modificat pels decrets 6/2011, de 27 de maig, i 95/2014, de 13 de juny, tots dos 
del Consell. 

• Participació o intervenció (conferencies i despla<;aments). 

L'FVMP podra acordar dur a terme les actuacions objecte d'aquest conveni mitjan<;ant 
subcontractació, si és el cas, fins a la totalitat del seu import, i, en aquest cas, 
s'ajustara al que es disposa en I'article 29, en els seus apartats 2 i 3, i en I'article 31.3 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara endavant, LGS), 
i de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

Totes aquelles activitats dutes a terme amb finan<;ament de la Generalitat han de 
comptar amb I'adequada publicitat institucional. 

Tercera. Obligacions de I'FVMP 
L'FVMP haura d'acreditar, abans de la subscripció del conveni, que no incorre en cap 
de les circumstancies recollides en I'article 13 de I'LGS, així com que esta al corrent 
en el compliment de les obligacions tributaries amb l'Estat i amb la Generalitat, i davant 
la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en I'article 22 del Reglament 
de I'LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Amb la finalitat de sufragar les despeses totals de la realització deis esdeveniments, 
I'FVMP podra cercar finan<;ament de col·laboració i patrocini, per a atendre I'import de 
la des pesa de posada en marxa i desenvolupament deis esdeveniments, en tot alió 
que supere I'import de la subvenció. 

5 



S'aplicaran a I'FVMP, com a beneficiaria de la subvenció objecte d'aquest conveni, les 
obligacions previstes en I'article 14 de I'LGS. 

Quarta. Finan~ament 
Per a dur a terme el que es preveu en aquest conveni, la Generalitat concedira a 
I'FVMP una subvenció per import de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00 €) a fi 
d'ajudar a la celebració d'esdeveniments relacionats amb la comunicació local, amb 
carrec a la línia de subvenció S0950000, la beneficiaria de la qual és I'FVMP, amb 
carrec al capítol 4 "Subvencions corrents", amb la descripció i la finalitat següents: 
Suport a la celebra ció a la Comunitat Valenciana d'esdeveniments relacionats amb la 
Comunicació Local, adscrita al programa pressupostari 462.10 "Relacions 
informatives i comunicació". Es tracta d'un suposit de subvenció en regim de 
oncessió directa previst en I'article basic 22.2 a) de I'LGS, i en I'article 168.1.A) de la 

\. lei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
. strumental i de subvencions. 

_==~,...--.-__ 'import maxim finan9at en cadascuna de les actuacions sera: 
• Trabada de Comunicació Local 15.000 € 
• Emissions-programes tematics (total deis quatre 10.000 € 

L'import maxim de la subvenció a cada emissió-programa tematic no podra ser 
superior a 6.000 €. 

inquena. Compatibilitat de la subvenció 
Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra que, per a la mateixa finalitat, 
siga atorgada per qualsevol administració o entitat pública o privada, si bé el seu 
import en cap cas podra, arlladament o en concurrencia amb subvencions d'altres 
administracions o altres ens públics o privats, superar el cost de les activitats 
subvencionades. 

Sisena. Procediment i justificació 
La justificació de la subvenció per part de I'FVMP revestira la forma de compte 
justificatiu de la despesa realitzada, i adoptara la modalitat d'aportació de justificants 
de la despesa. 

La justificació de totes les despeses imputables al compliment de I'objecte de la 
subvenció es dura a terme mitjan9ant la presentació d'una copia compulsada de les 
factures o documents comptables de valor probatori equivalent, amb validesa en el 
trafic jurídic mercantil i amb eficacia administrativa, en els termes establits 
reglamentariament. La justificació de les des peses també podra efectuar-se mitjan9ant 
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factures electróniques, sempre que complisquen els requisits exigits per a la seua 
acceptació en I'ambit tributari. 

També es presentara una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que 
hagen finan9at les activitats objecte d'aquest conveni, amb indicació de I'import i la 
seua procedencia. 

La documentació justificativa de cadascun deis esdeveniments podra ser presentada 
en forma i termini separats per a cada esdeveniment, i en tot cas fins al 7 de desembre 
de 2022. 

Es consideraran subvencionables les despeses realitzades des de 1'1 de gener de 
2022 fins la data límit de la seua justificació. 

La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donara !loc a la 
perdua de la subvenció i la revocació consegüent. En la tramitació del procediment es 
garantira en tot cas I'audiencia de I'entitat interessada. 

La Presidencia de la Generalitat exercira el control administratiu pie de I'actuació 
subvencionada, a través de la revisió total deis documents del compte justificatiu, a fi 
de confirmar-ne I'execució correcta. 

A més podra realitzar el control material mitjan9ant les inspeccions tecniques i 
administratives que es considere necessari realitzar en la seu de I'entitat beneficiaria, 
que, ateses les seues disponibilitats tecnológiques, es podran substituir per altres 
procediments, com ara vídeos, fotografies geoetiquetades, fotografies datades i altres 
mitjans de prova en format electrónic, que garantisquen I'adequada realització del 
projecte o activitat subvencionada. 

Tot aixó, d'acord amb el que s'estableix en els articles 165 i 169 de la Llei 1/2015, de 
6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
su bvencions. 

Setena. Pagament 
El pagament s'efectuara mitjan9ant una transferencia al compte bancari de I'entitat 
beneficiaria que aquesta determine, una vegada rebuda la justificació i acreditat el fet 
que I'entitat es troba al corrent en el pagament de les seues obligacions tributaries i 
enfront de la Seguretat Social. 
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El pagament de la subvenció concedida s'efectuara després de la comprovació deis 
justificants aportats per I'entitat beneficiaria i del certificat previ, expedit per la persona 
titular de la direcció general competent en materia de relacions informatives i 
comunicació, de comprovació i aprovació deis justificants, així com de I'acreditació del 
compliment de les finalitats que justifiquen la concessió de la subvenció. 

Vuitena. No subjecció a polítiques de competEmcia 
De conformitat amb el que s'estableix en I'article 107 del Tractat de Funcionament de 
la Unió Europea, la subvenció que es concedeix a I'empara d'aquest conveni esta 
exempta de notificar-se a la Comissió Europea, atés que no afecta els intercanvis 
comercials entre estats membres ni falseja ni amenac;:a de falsejar la competencia en 
el Mercat Comú, i no afavoreix I'entitat receptora perque aquesta no exerceix activitat 
económica. 

Novena. Comissió mixta 
Es constituira una comissió mixta com a órgan de seguiment control d'aquest 
conveni, per a facilitar-ne el compliment. 

Aquesta comissió estara integrada, per part de la Generalitat, per la persona titular de 
la direcció general competent en materia de relacions informatives o persona en qui 
delegue, que ostentara la presidencia de la comissió i el vot de la qual dirimira les 
situacions d'empat, i per la persona titular de la subdirecció general competent en 
materia de relacions informatives o persona en qui delegue, que ostentara la 
secretaria de la comissió; i per part de I'FVMP estara integrada per la persona titular 
de la secretaria general i per la persona titular del departament de comunicació de 
I'FVMP. 

Es procurara la presencia equilibrada de dones i homes, en aplicació del que es 
preveu en I'article 14 de la Llei organica 3/2017, de 22 de maig, per a la igualtat efectiva 
entre dones i homes, i en elll Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la 
Generalitat, aprovat per l'Acord de 10 de marc;: de 2017, del Consell. 

La comissió mixta tindra, entre altres, les funcions següents: 
• Supervisar I'execució del conveni, així com adoptar les decisions, incloent-hi a 

I'efecte la solució, en primera instancia, de les controversies d'interpretació i 
compliment que puguen plantejar-se respecte del conveni. 

• Informar les parts deis retards i incidencies que es puguen presentar durant 
I'execució del convenio 
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• Emetre un informe o valoració final sobre el grau de compliment de I'objectiu 
consignat en el conveni. 

Les copies de les actes, els acords o els informes que, si escau, emeta la comissió 
mixta en el desenvolupament i I'execució de les funcions que tinga assignades, es 
remetran a les parts que subscriuen aquest conveni. En el cas de la Generalitat, es 
remetran a la Direcció General de Relacions Informatives. 

El seu funcionament i I'adopció d'acords es regularan pel que es preveu en els articles 
15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic. 

La comissió mixta no podra assumir funcions que puguen entrar en col·lisió amb el 
régim general de les subvencions, que puguen interpretar-se com un mecanisme previ 
a I'exercici de les facultats de control i sanció inherents a I'argan que les atorga, 

" establides en I'LGS; o bé que puguen contravindre les obligacions de caracter general 
que corresponen a les persones beneficiaries de subvencions públiques. 

Desena. Vigencia i resolució del conveni 
Aquest conveni produira efectes des de la data de la seua signatura fins al 31 de 
desembre de 2022, sense perjudici que el període elegible de les despeses 
subvencionables siga des de 1'1 de gener de 2022, i que la justificació haja de realitzar
se dins del termini establit en la clausula sisena. 

Seran causes de resolució del present conveni les previstes en I'article 51 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic. 

El compliment i la resolució d'aquest conveni causaran la seua liquidació, en la qual 
s'hauran de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts, en 
els termes establits en I'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. 

Onzena. Modificació 
Les parts signants podran modificar aquest conveni en qualsevol moment per acord 
exprés, amb les limitacions derivades de la subjecció al régim general de les 
subvencions i, en particular, d'una subvenció nominativa, i es requeriran els mateixos 
tramits que els previs a la subscripció del conveni inicial. 

Dotzena. Naturalesa del conveni 
El present conveni, que té naturalesa administrativa, es regulara pel que es preveu en 
aquest, pels articles de caracter basic de I'LGS; pels preceptes de caracter basic del 
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Reglament de I'LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; per les 
previsions de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions; i pel capítol VI del títol preliminar de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic, així com per la regulació 
substantiva del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Conse", pel qual regula els 
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, que sera aplicable també quant 
a la formalització i tramitació del convenio 

Tretzena. Jurisdicció competent 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el si de la comissió 
mixta, qualsevol desacord que poguera sorgir en el desenvolupament d'aquest 
conveni, en la resolució del qual s'aplicaran criteris de bona fe i voluntat d'arribar a 
acords. 

En cas de conflicte, les parts se sotmetran a I'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Catorzena. Invalidesa de la resolució de concessió de I'ajuda, infraccions i 
reintegrament de la subvenció 
Seran causes d'invalidesa de la concessió, i causa de reintegrament, les 
contemplades en els articles 36 i següents de I'LGS. 

En cas d'invalidesa de la concessió de I'ajuda per qualsevol de les causes abans 
citades, I'entitat beneficiaria haura de reintegrar les quantitats percebudes més els 
interessos legals corresponents, tal com preceptuen els articles 172 i 62.4 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública , del sector públic 
instrumental i de subvencions. 

L'incompliment de I'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en 
la clausula sisena o la seua justificació insuficient, en comportaran el reintegrament 
en les condicions previstes en I'article 37 de I'LGS. 

Quant a les infraccions i sancions administratives en materia de subvencions en que 
poguera incórrer I'entitat beneficiaria, s'estara al que es disposa en el títollV de I'LGS. 

El reintegrament de la subvenció, en el cas que concórreguen els suposits 
contemplats en els articles 36 i 37 de I'LGS, es realitzara conforme al procediment 
establit en el capítol 11 del títol 11 d'aquesta "ei, i en els preceptes del Reglament que 
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la desenvolupa, i en I'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

Quinzena. Publicitat 
El text íntegre d'aquest conveni es fara públic en el portal de transparencia de la 
Generalitat (GVA Oberta) i en la pagina web de I'FVMP, segons disposen els articles 
9.1.c i 10.1 i 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de participació ciutadana 
de la Comunitat Valenciana. La publicació d'aquest conveni en el Portal de 
Transparencia de la Generalitat es realitzara en el termini de 10 dies habils des de la 
inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat, segons exige ix I'article 12.2 
del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que desenvolupa la Llei 2/2015, de 
2 d'abril. 

Qualsevol campanya de publicitat o publicació institucional de les actuacions objecte 
d'aquest conveni s'ajustara al que s'estableix en la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la 
Generalitat, de publicitat institucional per a I'interés ciutada i la concepció col· lectiva 
de les infraestructures públiques. 

Sense perjudici de les obligacions en materia de publicitat activa i dret d'accés a la 
informació pública, previstes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, 
accés a la informació pública i bon govern, en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i en la Llei 
12/2018, de 24 de maig, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat de 
la informació que se subministren durant I'execució del present conveni. 

I per deixar-ne constancia als efectes oportuns, com a prova de conformitat amb tot 
alió adés expos t, signen les persones compareixents, en triple exemplar, al IIoc i en 
la data que s'in quen en l'encap9alament. 

El secretari general de I'FVMP 

Pere Rostoll Fernandez Vicente Gil Olmedo 
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