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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, LA JUNTA
CENTRAL FALLERA I LA SOCIETAT ANONIMA DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ.
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REUNITS

D'una part, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la
Comunitat Valenciana (d'ara endavant SAMC), domiciliada a 46100 Burjassot

(València), ctra. del Polígon d'accés a Ademús, s/n, amb NIF número

498907975, i en el seu nom i representaciô, la directora general, Sra. Empar

Marco Estellés.

D'una altra pañ, el Sr. Pere S. Fuset í Tortosa, regidor delegat de Cultura

Festiva, en nom i representació de l'Ajuntament DE VALÈNCIA, assistit pel

secretari general de I'Administració municipal, Francisco Javier Vila Biosca, en

execució de I'acord adoptat per la Junta de Govern Local amb data 15 de febrer

de 2019; i de la Junta Central Fallera en virtut del nomenament efectuat per

Resolució dAlcaldia núm. 45, de data 17 dejuliol de 2O15, estant especialment

facultat per al present document segons el que es disposa en els articles 11 i

següents del Reglament de Règim lntern de Junta Central Fallera.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a aquest acte i

EXPOSEN

Primer. Que l'Ajuntament de València, en el marc general de les Seues

activitats, té evident interés a potenciar el coneixement del seu patrimoni festiu,

amb especial atenció a la celebració de les Falles, declarades Patrimoni
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lmmaterial de la Humanitat. Els diferents actes del programa oficial de Falles

són un marc de referència per a mostrar les tradicions culturals en el més ampli

sentit alhora que esdevenen un exemple de participació multitudinària i de

convivència.

Segon. Que la SAMC, en virtut de les funcions que li atribueix la Llei 612016
per a exercir el servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, té

encomanada, entre d'altres, la missió de satisfer les necessitats d'informació,
cultura, educació i entreteniment de la ciutadania i de la societat de la
Comunitat Valenciana, a més de promoure el coneixement del patrimoni

cultural. lgualment és objectiu dels mitjans públics que la informació de

proximitat permeta projectar a la resta del món els fets més rellevants que es
produeixen a la Comunitat Valenciana des del punt de vista dels valencians.

Tercer. Que la SAMC, a través dels mitjans d'A Punt -televisió, ràdio, web i

xarxes socials-, té previst oferir al conjunt de la Comunitat Valenciana una
programació especial vinculada als actes festius de les Falles i de les dones i

homes que les protagonitzen, facilitant-ne la presència tant en els espais
informatius com en la resta de la programació.

Que les dues parts estan interessades a treballar conjuntament en la difusió de

les Falles 2019, raó per la qual cosa acorden la formalització d'aquest conveni

de col'laboració d'acord amb les següents

CLAUSULES

PR¡MERA. FINALITAT DEL CONVENI

Aquest conveni té com a objectiu establir el marc de col'laboracjó entre
I'Ajuntament de València i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la
Comunitat Valenciana per a difondre i promocionar els diferents actes
programats en la festa de les Falles 2019.

SEGONA. MODALITATS DE COL. LABORACIÓ

A fi d'aconseguir I'objectiu ressenyat en la clàusula primera, I'Ajuntament de

València i la SAMC concreten les actuacions següents:

1. La televisió d'À Punt emetrà en directe els principals actes oficials de les

Falles 2019: la Crida, les mascletaes de la plaça de I'Ajuntament, la Plantà,
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l'Ofrena de flors i la Cremà, i oferirà al voltant d'aquests actes una programació

especíal.

2) À Punt facilitarà a I'Ajuntament de València la sen¡ral pool-realitzada, sense

logos ni identificació del canal en pantalla- de la retransmissió de la Crida, les

mascletaes de la plaça de I'Ajuntament i la Cremà de les dues falles

municipals, perquè puga cedir-la a tercers.

3) L'Ajuntament de València tramitarà amb diligència els permisos

administratius preceptius per al desplegament dels mitjans necessaris perquè

la SAMC puga fer les retransmissions esmentades i facilitar, en tot el que siga

possible, I'emplaçament d'unitats mòbils, càmeres i qualsevol equipament

tècnic. per a una òptima realitzacio.

4) A més de les retransmissions detallades en el punt 1, À Punt farà diversos

programes de la seua graella en directe, tant de ràdio com de televisió, des de

I'edifici princípal de I'Ajuntament, per a la qual cosa el consistori cedirà l'ús del

balcó o altres dependències preferents que s'hi acorden entre les dues parts,

Sempre i quan no s'altere I'execució dels actes municipals previstos.

5) Les dues parts coincideixen que els minuts previs a la disparada de les

mascletaes oficials de la plaça de l'Ajuntament són un marc idoni per a difondre

i promocionar la música de cantants i grups valencians. Amb aquest objectiu

queda establida la següent fórmula de col'laboració:

5.1. La SAMC facilitarà a I'Ajuntament de València la llista de

reproducció musical que sonarà durant el període de mascletaes a

través del sistema de megafonia que l'Ajuntament instal'la a la plaça de

I'Ajuntament.
5,2. La llista de reproducció serà confeccionada per la SAMC i estarà

conformada per cantants, grups i autors originaris de la Comunitat

Valencian a. La proposta de cadascuna de les llistes musicals enviades

haurà de ser ratificada per I'Ajuntament de València.

5.3. A més de les cançons seleccionades, la llista de reproducció

inclourà les falques publicitàries de I'empresa amb què la corporació

municipal haja acordat el contracte .de patrocini. Correspondrà a

I'Ajuntament proporcionar a la SAMC les referides falques publicitàries
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per a la seua inclusió en la llista de reproduccio.

5.4. La llista de reproducció incorporarà igualment indicadors corporatius

d'ÀPunt Mèdia amb la següent periodicitat:

- Els dies 1, 4, 5, 6,7, B, 11, 12, 13, 14 i 15 la llista de reproducció

tindrà una durada de 15 minuts i s'hi inclouran 3 indicadors de la
programació d'À Punt.
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- Els dies 2, 3, 9,'10, 16, 17 i 19 la llista de reproducció tindrà una

durada de 30 minuts i s'hi inclouran 5 indicadors de la

programació d'À Punt.
- Queda exclòs d'aquesta clàusula el dia 1B de març, en què

l'Ajuntament té acordat fer una selecció musical específica pel

centenari del València, CF.

5.5 Serà responsabilitat de la SAMC la pauta de patrocini i el muntatge

dels elements referits en els apartats 5.2, 5.3 i 5.4 i s'adaptarà la durada

a la petició de l'Ajuntament. En cap cas s'excedirà dels 30 minuts de

durada.
5.6. La llista de reproducció musical compactada amb la resta

d'elements promocionals es remetrà als tècnics de so de I'Ajuntament en

format mp3 a través del correu electrònic amb 24 hores d'antelació.

6) Amb I'objectiu que els continguts d'À Punt dedicats a les Falles tinguen la

major difusió possible, les pàgines web de I'Ajuntament i de la Junta Central
Fallera habilitaran un microlloc específic amb connectivitat al web
www.apuntmedia.es.

7) Entre els dies 1 i19 de març, I'Ajuntament cedirà a À Punt 60 suports
publicitaris -mupis- d'ús institucional municipal en els quals la cadena pública

inserirà continguts creatius relacionats amb À Punt i les Falles 2019.lgualment,
I'Ajuntament facilitarà diverses accions de màrqueting:

7.1. A la passarel.la que s'instal.la al carrerde Sant Vicent els dies de
I'Ofrena figurarà el logotip d'À Punt en la imatge gràfica de la passarel'la,
en igualtat de condicíons que altres logos que puguen aparèixer.
7.2. També figurarà el logotip d'À Punt en els fullets explicatius que es
repartisquen amb motiu de la Cavalcada del Ninot.

TERCERA. NATURALESA DEL CONVENI

El conveni interadministratiu té la naturalesa dels previstos en l'art.6.1. de la

Llei 912017, de B de novembre, de Contractes del Sector Públic i es regirà pel

disposat en el capítol Vl de la Llei 4012015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del

Sector públic.

QUARTA. OBLIGACIONS ECONOMIQUES

L'aplicació i execucíó d'aquest conveni no podrà Suposar cap obligació

econòmica per a la SAMC ni I'Ajuntament ni JCF i, si n'hi haguera, hauria de

ser atesa amb els mitjans personals i materials propis.
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CINQUENA. DURADA

Aquest conveni durarà des del dia de la signatura fins al 20 de març de 2019

SISENA. MODIFICACIÓ I RESC¡SS¡Ó OEI CONVENI

El conveni es pot resoldre per les causes següents:

1) Per I'expiració del terminí de durada.

2) Per acord mutu entre les pafts.

En cas de resolució per acord mutu, se suspendran les activitats objecte del

conveni.

SETENA. COMISSIO MIXTA DE SEGUIMENT

Per a I'execució i seguiment d'aquest conveni, i la resolució dels dubtes que

pogueren sorgir en la seua interpretació, es crea una comissió mixta de

seguiment composta per un representant de I'Ajuntament de València i un

representant de la SAMC.

Les persones que formen part d'aquesta comissió seran les següents, també a

efectes de notificacions:

Per part de I'Ajuntament de València: Josep Lluís Marín Garcia, cap de

Secció de Patrimoni Festiu amb I'adreça electrònica següent per a

notificacions: jlmarin@valencia.es

Per part de la SAMC: César Martí Fernández, director de Continguts,

amb I'adreça electrònica següent per a notificacions:

cesar.marti(Ocvmc.es

HUITENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Les qüestions litigioses a les quals puga donar lloc la interpretació, modificació,

efectes o resolucíó del present conveni hauran de ser resoltes per acord mutu.

Si no és possible aconseguir I'esmentat acord, aquelles seran sotmeses a la

a

a

València

NOVENA. PROTECCIO DE DADES

El compliment de les obligacions d'aquest conveni s'ha d'ajustar a les

exigències derivades del Reglamenl UE 20161679 del Parlament Europeu i del
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Pere Fuset iTortosa
Regidor delegat de Cultura Festiva
i president de Junta Central Fallera
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Empar Marco i Estellés
Directora general

MÈprR

Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes,

especialment en allò que fa referència ala confidencialitat de la informació i els

resultats, aplicant-hi les mesures de caràcter tècnic, administratiu, informàtic i

organitzatiu que resulten necessàries per a complír els requísits legals i, en
particular, garantint la seguretat i la íntegritat de les dades i Ia seua protecció

davant d'alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats.

DECIMA. Aquest conveni, una vegada subscrit, es publicarà en el portal de
transparència de la Generalitat (GVA Obeda).

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni al lloc i la data de
I'encapçalament

Per I'Ajuntament de València Per la Societat Anònima de
Mitjans de Comunicació

Davant meu,

Francisco Javier Vila Biosca
Secretari general de I'administració municipal
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