
                                
 
                     

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES 

ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) I LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS 

MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) 

 

 REUNIDES  

 

D’una part, Carolina Pascual Villalobos, consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital, en virtut del Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena 
les persones titulars de les vicepresidències i de les conselleries, així com presidenta de l’Institut 
Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (en avant, ISEACV), actuant segons 
la facultat establida en l’article 6, apartat 2.c), de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, 
d’ordenació de centres superiors d’ensenyaments artístics i de la creació de l’Institut Superior 
d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les facultats atorgades pel 
Decret 243/2019, de 25 d’octubre, de 2019, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i 
funcional de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 
 
 
De l’altra part, Daniela González Almansa, la qual intervé en qualitat de presidenta en nom i 
representació de la FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en 
avant, FSMCV), amb CIF G46152120 i domicili fiscal al carrer de la Democràcia, 62 (Alqueria Julià - 
Casa de la Música), 46018, València. Actua en virtut del nomenament efectuat per l’assemblea 
general de l’entitat, celebrada l’11 de maig de 2019, i del que disposa l’article 48 dels estatuts de la 
federació, en virtut del qual està facultada per a signar, en representació de la federació, qualsevol 
classe de conveni. 

 

 

EXPOSEN 

Que els Estatuts de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana 

(ISEACV), aprovats pel Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, estableixen en l’article 23 que 

l’ISEACV té la capacitat de subscriure acords de col·laboració per a la realització de pràctiques.  

Que la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d’ordenació de centres superiors 
d’ensenyaments artístics i de la creació de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la 
Comunitat Valenciana té entre els seus objectius l’impuls cap a un major reconeixement i prestigi 
social dels ensenyaments artístics superiors i de les titulacions que amb aquests poden aconseguir-
se i la contribució a un major desenvolupament de la cultura a la Comunitat Valenciana. 
 
Que l’FSMCV és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte la unió entre les associacions 
que la integren per a promoure, difondre i dignificar l’afició, ensenyament i pràctica de la música, 
potenciar l’associacionisme i proporcionar a la societat civil un mitjà de desenvolupament i 
articulació cultural. 
 
Els destinataris de les activitats que realitza l’FSMCV són les associacions que la componen i, per 
extensió, els músics i músiques i el públic en general.  
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En col·laboració amb les institucions, ofereix a la societat valenciana activitats culturals i facilita a 

tota la seua població les millors oportunitats d’accés al ben cultural musical.  

Que ambdues institucions manifesten el seu interès comú a participar de manera activa en la 

programació d’activitats docents i d’investigació sobre la música i les arts escèniques, i creen una 

via estable de col·laboració respecte d’això.  

Que totes dues parts estan interessades a establir un conveni de col·laboració i el subscriuen en 

nom de les respectives entitats, d’acord amb les següents 

 

CLÀUSULES 

Primera. OBJECTE DEL CONVENI. 
 
L’objecte d’aquest conveni és el d’establir els termes de col·laboració cultural, educativa i 
investigadora, així com d’assistència mútua entre l’FSMCV i ISEACV. 
 
Segona. MODALITATS DE COL·LABORACIÓ. 

 
En el marc d’aquest conveni i en aquelles que es puguen subscriure posteriorment, podran 
desenvolupar-se les següents modalitats de col·laboració:  
 

1a. L’establiment de convenis per a la realització de pràctiques formatives externes 
(curriculars i extracurriculars) sense relació laboral que contribuïsquen a la formació de 
l’alumnat dels centres de l’ISEACV. 
 
2a.  La realització conjunta d’activitats culturals, educatives i d’investigació docent. 
 
3a. La utilització recíproca d’instal·lacions per a activitats puntuals, prèvia sol·licitud 
d’autorització i disponibilitat. 
 
4a. El préstec d’instruments musicals per a la realització de les trobades pedagògiques i 
concerts. 
 
5a. La promoció quant a la col·laboració i participació en projectes i programes en el camp 
de l’educació i de la investigació. 
 
6a. L’establiment de convenis sobre prestació de serveis d’interés mutu. 
 
7a. Totes dues entitats podran donar difusió a la col·laboració objecte d’aquest conveni.  
 
En aquest marc totes dues parts donen el seu consentiment perquè s’establisquen 
enllaços entre els seus respectius llocs web. La forma i manera en què s’activaran aquests 
enllaços serà definida per les persones responsables designades a aquest efecte per totes 
dues parts. 

 
Es fixarà per mutu acord la col·laboració de totes dues institucions en qualsevol altre assumpte. 
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Tercera. ESTABLIMENT DE LA COL·LABORACIÓ. 
 
El present conveni serà desenvolupat posteriorment en els seus aspectes concrets i específics 
mitjançant convenis específics, que hauran de contindre, entre altres, els següents aspectes: 
1r. Definició de l’objecte que es persegueix. 
 
2n. Descripció del pla de treball, que inclourà les diferents fases d’aquest i la cronologia del seu 
desenvolupament. 
 
3r. Mitjans materials i humans que requerisca l’esmentat programa, especificant, si n’hi haguera, 
les aportacions de cada entitat. 
 
4t. Normes per a la coordinació, execució i seguiment del projecte. 
 
5é. Noms de les persones, una per cada part, que es designaran per mutu acord i es 
responsabilitzaran de la consecució dels objectius i del correcte desenvolupament del conveni i del 
pla de treball. 

 
 
Quarta. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 
 
Per a facilitar l’elaboració dels convenis o acords específics i el seu compliment, es constituirà una 
comissió de seguiment de caràcter paritari, integrada, per part de l’ISEACV, per la persona que 
ostente la direcció de l’ISEACV, i per part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana, per la persona que ostente la presidència. 

 
L’òrgan mixt de seguiment i control realitzarà les següents funcions: 
  

1. Supervisar l’execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, 
incloent-hi a aquest efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies 
d’interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte dels convenis subscrits. 
 

2. Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant l’execució del 
conveni, així com, si és el cas, proposar les corresponents actualitzacions o modificacions en 
les anualitats derivades del retard. 
 

Una còpia de les actes, acords o informes de la comissió de seguiment s’ha de remetre a cadascuna 
de les parts signants. En el cas de l’Administració autonòmica l’esmentada còpia es remetrà a 
l’ISEACV. 
 
La comissió es reunirà, almenys, una vegada a l’any, i sempre que ho sol·licite alguna de les parts. 
 
 
 
Cinquena. INCIDÈNCIA EN LA DESPESA. 

 
L’aplicació i execució d’aquest conveni, incloent-hi a aquest efecte tots els actes jurídics que van 
poder ser dictats en el desenvolupament o execució d’aquest, no podran suposar obligacions 
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econòmiques per a la Generalitat i, en tot cas, han de ser ateses amb els seus mitjans personals i 
materials. 

 
 
Sisena. VIGÈNCIA. 

 
El present conveni entrarà en vigor el dia que se signe i s’estendrà per un període de quatre anys. 
Aquest conveni es podrà renovar en els termes que estableix l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Qualsevol de les parts podrà resoldre de manera unilateral el present conveni, sempre que ho 
comunique per escrit a l’altra amb una antelació mínima de trenta dies a la data en què quedarà 
resolt, i sense perjudici de la seua resolució per mutu acord de les parts i altres causes establides 
en l’article 51 de l’esmentada llei. 
 
En el cas que es resolguera el conveni abans de la seua extinció, l’acabament de les actuacions en 
curs d’execució seria assumida per cadascuna de les parts en funció de la seua responsabilitat en 
aquest segons les clàusules segona i quarta. 

 
 
Setena. MODIFICACIÓ. 
 
Les parts podran modificar el present conveni en qualsevol moment per acord exprés de les parts 
signants. 

 
Huitena. CAUSES DE RESOLUCIÓ. 
 
El present conveni podrà resoldre’s per les següents causes:  
 
-Per mutu acord exprés de les parts. 

-Per l’expiració del termini de duració inicial.  

-Per la impossibilitat sobrevinguda del compliment de les activitats descrites.  

-Per incompliment de les obligacions pactades o per haver infringit el deure de lleialtat.  

-Per decisió unilateral d’una de les parts mitjançant comunicació expressa per escrit a l’altra part 

amb una antelació de dos mesos a la data en què el donarà per conclòs.  

-Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat d’aquest acord. 

-Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en aquest acord o en la normativa 

vigent. 

 
En el cas que es procedisca a la resolució anticipada del present conveni marc, les parts es 
comprometen, en la mesura que siga possible, a finalitzar el desenvolupament de les accions ja 
iniciades en el moment de la notificació de la resolució. 

 
 
 

CSV:TCFES5ZV:G74QLCRF:SY9QINK7 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TCFES5ZV:G74QLCRF:SY9QINK7



                                
 
Novena. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS. 

Les parts es comprometen a complir, en els termes que siga aplicable, el que s’estableix en la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com en el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 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 dades 

i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

 

Desena. NATURALESA I JURISDICCIÓ. 

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, estant exclòs de l’aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb el que es preveu en l’article 
6; es regirà per les estipulacions contingudes en el conveni de col·laboració, i en el que no preveuen 
aquestes, així com per a la resolució dels dubtes que pogueren presentar-se, pels principis generals 
de l’esmentada llei. 
 
El present conveni de col·laboració queda subjecte a la jurisdicció contenciosa administrativa en les 
qüestions litigioses que puguen suscitar-se, i serà competent per a conèixer dels litigis derivats 
d’aquest el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (art. 10.1.g de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). 
 
En aquestes condicions queda formalitzat el present conveni que, aprovat per les compareixents, 
signen per duplicat. 
 
 
 

                Per l’ISEACV                                                                                             Per l’FSMCV 

     La presidenta de l’ISEACV                                                           La presidenta de l’FSMCV                         

 

 

 

    Carolina Pascual Villalobos                                                                    Daniela González Almansa 
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