
Secretaria General Administrativa

                                                                                                                                     

Unitat proponent:   DIRECCIÓ GENERAL DE LA AGENDA VALENCIANA ANTIDESPOBLAMENT

Codi d'expedient: CNME23-DGAVA-68

Tipus de contracte: PRIVAT DE SERVICI

Objecte del contracte:  “Desenvolupament del projecte “Trobades d’escoles de música front al

despoblament. Castellnovo, 5 de març 2023”.

Localitat:  Castellnovo

Termini d'execució:  5 de març de 2023.

Forma de pagament:  per mitjà de presentació de factura  en els deu dies següents a la celebració del

concert, per part de l'empresa a través de FACe-Punto General d'Entrada de Factures Electròniques una

vegada  realitzat  el  servici,  prèvia  comprovació  de  la  factura  i  degudament  conformada  per  l'òrgan

competent en eixa matèria.

Adjudicatari:

Nom:  FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CIF:    G46152120

Import d'adjudicació: 

Any Aplicació pressupostària Base Imposable IVA TOTAL

2023 05.05.03.125.20.2 9.090,91 € 1.909,09 € 11.000,00 €

Examinada la proposta formulada pel servei competent, a la qual són aplicable els següents:

  Carrer En Bou, 9-11 · 46001 · València
www.gva.es

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR

CSV:HXZTNV8Y:N1C1QEU5:45AR5BAP URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=HXZTNV8Y:N1C1QEU5:45AR5BAP



 

ANTECEDENTS DE FET

Primer.-En la mencionada  proposta es justifica la necessitat de la contractació al·legant per la Direcció

General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, segons l'article 12 del Decret 105/2019, de 5 de juliol del

Consell,  pel  qual  estableix  l'estructura  bàsica  de la  Presidència  i  de  les  conselleries  de la  Generalitat,  és

competent en les matèries relatives a l'estudi, disseny, impuls, aplicació i seguiment de totes les mesures que

la Generalitat tinga al seu abast en l'àmbit del repte demogràfic i la lluita contra el despoblament.

Aquesta Direcció General amb competències en despoblament, té previst,  tal  com consta en els objectius

establits en la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2022, posar en marxa

un  programa  per  a  incentivar  el  desenvolupament  econòmic  i  social  de  determinades  poblacions  amb

problemes rellevants de despoblament.

Un d'aquests programes consisteix en donar a conèixer els diferents  municipis  a través del  seu patrimoni

històric, arquitectònic, cultural, paisatgístic i gastronòmic. També, endinsar-se en els costums i formes de vida

dels  seus habitants,  festes i  tradicions populars,  les  quals  persisteixen vigents  avui  dia.  Aquest  programa,

juntament  amb  altres  actuacions  que  desenvolupa  aquesta  direcció  general,  en  col·laboració  amb  els

ajuntaments de l'agenda AVANT, busquen articular esforços per a superar el repte de la despoblació oferint

oportunitats en el seu àmbit territorial.

El  projecte  “Trobades  d’Escoles  de  Música  enfront  del  despoblament”  consisteix  a  organitzar

esdeveniments integrats per alumnes/as dels centres educatius de les societats musicals de la comarca

dels municipis de l'Agenda AVANT, concretament, en aquesta ocasió, l’activitat que servirà d’experiència

pilot d'aquest projecte, està previst per a ser realitzat, el dia 5 de març, en el municipi de Castellnovo (Alt

Palància). Amb això es permet crear esdeveniments culturals dirigits als més joves, arribats des de cada

racó de la comarca, reunits per a compartir la seua passió per la música i enfortir el teixit social comarcal.

Per això s'ha buscat la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

(FSMCV)  per  tal  d’organitzar  aquesta  trobada  d’escoles  de  música.  L'activitat  s'articula  entorn  d'una

jornada de convivència en la qual els/les joves i els seus familiars gaudiran de diverses activitats culturals,

des del matí fins a la tarda després de dinar:

• Benvinguda

• Passa carrer de les bandes juvenils pels carrers de Castellnovo

•  Concert multitudinari de 3 peses musicals conjuntes per part de les bandes juvenils de l'Alt Palància

que participen en aquest encontre.

•  Menjar (càtering) per als assistents.
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A fi  de desenvolupar  aquest  projecte,  des  de  la  Direcció  General  de  l'Agenda  Valenciana

Antidespoblament  veiem  procedent  la  contractació  amb  la  Federació  de  Societats  Musicals  de  la

Comunitat Valenciana (FSMCV),  promotora, gestora i directora del projecte “Trobada d’Escoles de Música

enfront  del  despoblament”.  El  projecte  és,  per  tant,  únic  i  original  per  la  qual  cosa  no  existeix

competència tècnica pel servici a contractar.

 Des de la Presidència es proposa que el procediment per a l'adjudicació siga el contracte menor ja que es

tracta  d’actuacions  artístiques  úniques,  i  tal  com s'assenyala  en  l'informe  de  la  Junta  Consultiva  de

Contractació Administrativa de l'Estat, i en el seu informe 41/96 es va manifestar que la contractació de

servicis  d'espectacles musicals és conforme amb el criteri pel qual les raons artístiques són suficients per

a considerar  que només pot  encomanar-se  l'objecte  del  contracte  a  un únic  empresari,  perquè una

interpretació contrària deixaria buit de sentit el precepte o obligaria a una labor ímproba de determinar

quan una obra artística pot ser duta a terme o no per un altre artista o empresari, introduint un elevat

grau d'inseguretat jurídica, esta afirmació ha sigut mantinguda recentment en l'informe 8/2017 de 21 de

juny del 2017 de la Junta Consultiva d'Aragó.

Segon.-  La  FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA  COMUNITAT VALENCIANA,  ha presentat

una oferta per import de  11.000,00 € impostos inclosos.

En el pressupost 3/2023, de data 31 de gener de 2023, es detalla el servici a realitzar.

Als anteriors fets s'apliquen els següents:

FONAMENTS DE DRET

I.-L'article 28, apartat l) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell, en relació amb la Resolució de

17 de febrer de 2022, del president de la Generalitat, per la qual és deleguen determinades atribucions

en els distints Òrgans de l'Administració de la Generalitat (DOGV 21-02-2022).

II.- L'article 25.1.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, establix que

tindran caràcter privat els contractes següents:

1º Els contractes de servicis que tinguen per objecte servicis financers amb número de referència CPV de

66100000-1 a 66720000-3 i els que tinguen per objecte la creació i interpretació artística i literària i els

d'espectacles amb número de referència CPV de 79995000-5 a 79995200-7 i de 92000000-1 a 92700000-

8, excepte 92230000-2, 92231000-9 i 92232000-6.
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En conseqüència, 

RESOLC

Primer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta.

Segon.-  DECLARAR  que  s'ha  comprovat  que  no  s'està  alterant  l'objecte  del  contracte  per  a  evitar

l'aplicació dels llindars establits en l´apartat 1 de l'article 118 de la LCSP.

Tercer.- ADJUDICAR el contracte en els termes anteriorment exposats.

Quart.- El termini d'execució serà: 5 de març de 2023.

RECURS

La  present  contractació  és  una  contractació  privada,  per  la  qual  cosa,  de  conformitat  amb allò  que

disposa l’article 27 de la Llei 9/2017, LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent

per a resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació i adjudicació del mateix.

L'orde jurisdiccional civil és el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgisquen entre les parts

en relació amb els efectes, compliment i extinció d'este contracte privat.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

P. D. Resolució de 17 de febrer de 2022 

  (DOGV de 21-02-2022)
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