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AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
REGIDORIA DE CULTURA FESTIVA

)MÈDIA!

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA l
LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICA CIÓ DE LA
COMUNITAT VALENCIANA (SAMC)
València, 2 de març de 2018
REUNITS
D'una part, la Societat Anònima de Mitjans de Comunic ació de l a
Comunitat Valenci ana (d'ara endavant SAMC), domiciliada a 46100 Burjassot
(València), ctra. del Polígon Accés a Ademús, s/n, amb CIF: A98907975, i en el
seu nom i representació, la directora general, Empar Marco Estellés.
D'una altra part, Pere S. Fuset i Tortosa, regidor delegat de Cultura Festiva, en
nom i representació de i'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, assistit pel Secretari
general de l'Administració municipal, segons acord de la Junta de Govern Local
de data 02/03/2018.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a aquest acte i
EXPOSEN
Que l'Ajuntament de València, dins del marc general de les seues activitats, té
evident interés a potenciar el coneixement del patrimoni musical valencià. La
celebració de les Falles, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat, són
un marc de referència que l'Ajuntament vol aprofitar per a posar en valor els
cantants, grups i autors de la Comunitat Valenciana i la seua relació amb la
festa. Dins del programa fester, les mascletades són un exemple de
convivència i de participació massiva on la música és un element cabdal pel
seu paper social i festiu.
Que la SAMC, en virtut de les funcions que li atribueix la Llei 6/2016 per a
exercir el servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, té
encomanada, entre altres, la missió de satisfer les necessitats d'informació,
cultura, educació i entreteniment dels ciutadans i la societat de la Comunitat
Valenciana, a més de promoure el coneixement del patrimoni cultural.
A través d'À Punt Mèdia, la SAMC ofereix una programació radiofònica on la
promoció de la música i la cultura de producció valenciana tenen una important
presència, dedicant més del cinquanta per cent de les seues emissions a grups
que canten en la nostra llengua.
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Que les dos parts estan comunament interessades a treballar conjuntament en
la celebració de les Falles 2018, per la qual cosa acorden la formalització
d'aquest conveni de col·laboració d'acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Aquest conveni té per objectiu establir el marc de col·laboració
entre les dos parts per a difondre i promocionar la música de cantants i grups
valencians durant els minuts previs a la disparada de les mascletades oficials
de la plaça de l'Ajuntament durant les Falles 2018.
SEGONA. Amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu ressenyat en la clàusula
primera, l'Ajuntament de València i la SAMC concreten les actuacions
següents:
a. La SAMC facilitarà a l'Ajuntament de València la llista de
reproducció musical que sonarà durant el període de mascletades
a través del sistema de megafonia que l'Ajuntament instal·la a la
plaça de l'Ajuntament.
b. La llista de reproducció serà confeccionada per la SAMC i estarà
conformada per cantants, grups i autors originaris de la Comunitat
Valenciana. La proposta de cadascuna de les llistes musicals
enviades haurà de ser ratificada per l'Ajuntament de València.
c. A més de les cançons seleccionades, la llista de reproducció
inclourà les falques publicitàries de l'empresa amb qui la
Corporació Municipal haja acordat el contracte de patrocini.
d. La llista de reproducció incorporarà indicadors sobre la cobertura
que farà À Punt Mèdia en les Falles 2018.
Els dies 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 i 15 de març la llista de
reproducció tindrà una durada de 15 minuts i s'hi inclouran 3
indicadors d'À Punt.
Els dies 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18 i 19 de març la llista de
reproducció tindrà una durada de 30 minuts i s'hi inclouran 5
indicadors d'À Punt.
e. Serà responsabilitat de la SAMC la pauta de patrocini i el
muntatge dels elements referits als apartats b, c i d, adaptant-se
la durada a la petició de l'Ajuntament, no sobrepassant en cap cas
els 30 minuts de durada.
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La llista de reproducció musical compactada amb la resta
d'elements promocionals serà remesa als tècnics de so de
l'Ajuntament en format mp3 a través del correu electrònic amb 24
hores d'antelació.

g. Les qüestions relatives als drets d'autor queden cobertes pel
conveni subscrit per Junta Central fallera amb la Societat General
d'Autors i Editors.
TERCERA. El present conveni interadministratiu té la naturalesa dels previstos
en l'art. 4.1.c) del Text refós de la llei de contractes del sector públic aprovat
mitjançant Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUARTA. L'aplicació i execució d'aquest conveni no podrà suposar cap
obligació econòmica per a la SAMC i, si n'hi haguera, haurà de ser atesa amb
els mitjans personals i materials propis.
CINQUENA. Aquest conveni durarà des del dia de la signatura fins al 20 de
març de 2018.
SISENA. El present conveni es pot resoldre per les causes següents:
1)

Per l'expiració del termini de durada.

2)

Per mutu acord entre les parts.

En cas de resolució per mutu acord es suspendran les activitats objecte del
conveni.
SETENA. Les qüestions litigioses a les quals puga donar lloc la interpretació,
modificació, efectes o resolució del present conveni hauran de resoldre's de
mutu acord. Si no és possible aconseguir l'esmentat acord, aquelles seran
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa i als jutjats i tribunals de la
ciutat de València.
HUITENA. Aquest conveni, una vegada subscrit, es publicarà en el portal de
transparència de la Generalitat (GVA Oberta).
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en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni
consignats en l'encapçalament

en lloc

Per l'Ajuntament de València

Per la Societat Anònima de
Mitjans de Comunicació

Pere Fuset i Tortosa
Regidor Delegat de Cultura Festiva

Empar Marco i Estellés
Directora General

Davant meu,

Francisco Javier Vila Biosca
Secretari General de l'Administració Municipal
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