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ASSUMPTE
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un protocol de d'actuació per al
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València.
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"En data 14 de setembre de 2017 per moció de la tinenta alcalde delegada de Patrimoni i
Recursos Culturals, s'aprova l’inici dels tràmits per a l’aprovació d’un conveni-marc entre
l’Excel·lentíssim Ajuntament de València i els agents culturals de la ciutat en favor de les
iniciatives culturals d’impacte positiu per a la ciutat.
En data 4 d’octubre de 2017, l’Assessoria Jurídica Municipal emet informe preceptiu al
qual es fa constar, atenent el contingut de la clàusula quarta, el següent:
'Aquest conveni no pretén crear una relació legal o financera entre les parts, sinó una
declaració d'intencions (…).
Aquesta qualificació de ‘declaració d'intencions’ suposa directament excloure'l del
concepte jurídic de conveni, contemplat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, l'art. 47 del qual expressa que 'No tenen la consideració de convenis els protocols
generals d'actuació o instruments similars que comporten meres declaracions d'intenció de
contingut general o que expressen la voluntat (…) per a actuar amb un objectiu comú, sempre
que no suposen la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles'.
Des de la perspectiva de no consideració com a conveni, estaria exclòs, al nostre judici, de
l'exigència d'informe preceptiu d'aquesta Assessoria Jurídica (art. 69.2.b. Reglament Orgànic de
Govern i Administració)'.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions que a continuació es relacionen:
- Del protocol d’actuació no es deriven obligacions econòmiques per a l'Administració, per
tant no són d’aplicació les normes pressupostàries per les quals es regula la gestió del pressupost
de despesa, el control intern que ha d'exercir la Intervenció, etc…
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- Que, al marge de la capacitat jurídica de caràcter general, que els arts. 1 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i, 1 i 2 de Reial decret Legislatiu 781/86
Text Refós, atribueix als municipis; l'art. 111 d'aquest últim cos legal, permet a les Entitats
Locals concertar els contractes, pactes o condicions que tinguen per convenient, sempre que no
siguen contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als principis de bona administració.
- Que en relació a la competència orgànica, aquesta correspon a la Junta de Govern Local,
en virtut de la Resolució núm. 20, de 26 de juny de 2015, de conformitat amb l'establit en l'art.
124.5 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, i en l'art. 31
del Reglament del Govern i Adm. Municipal de l'Ajuntament de València.
De conformitat amb la moció de la tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos
Culturals i dels informes del Servici de Recursos Culturals i de l’Assessoria Jurídica Municipal,
s'acorda:
Primer. Aprovar un protocol d’actuació per part de l’Ajuntament de València, per al
desenvolupament d’esdeveniments culturals de caràcter periòdic a la ciutat de València
promoguts pels agents culturals de l’àmbit privat, regulat d'acord amb els continguts que a
continuació es transcriuen:
'PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER AL FOMENT DELS FESTIVALS CULTURALS
PROMOGUTS PELS AGENTS CULTURALS DE L’ÀMBIT PRIVAT A LA CIUTAT DE
VALÈNCIA
València, ........de...........de 2018
L'enquadrament del Servici de Recursos Culturals en la Regidoria de Patrimoni i Recursos
Culturals comporta l'assumpció de la tasca de coordinar, concretar i gestionar les línies d'activitat
cultural definides per esta Regidoria, incorporant les propostes del sector cultural de la ciutat
susceptibles de complementar el marc d'actuació de la mateixa Regidoria.
Entre les formes d'activitat que té l'Administració per a servir amb objectivitat els
interessos generals es troba l'activitat de foment, com a acció de l'Administració encaminada a
satisfer indirectament certes necessitats públiques protegint o promovent l'activitat dels
particulars o d'altres ens públics. El foment de l'activitat cultural dels agents de la ciutat suposa
articular les ferramentes que contribuisquen a refermar els compromisos de col·laboració,
assistència mútua i desenvolupament d’estructures cooperatives de treball en favor de les
iniciatives culturals d’impacte positiu per a la ciutat.
En esta línia, l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Patrimoni i Recursos
Culturals, considera que és important materialitzar esta voluntat de construir estructures
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col·laboratives amb les diferents entitats de la ciutat, públiques i privades, que desenvolupen
festivals d’especial interés pel seu valor cultural, participació, impacte social i econòmic,
promoció de nous creadors i innovació en tots els àmbits de la cultura, a través de l’aprovació
d’un protocol que arreplegue amb caràcter general els termes en què s’ha de basar el treball
conjunt de l’administració municipal i les entitats i agents culturals en favor d’un benefici mutu
que es faça extensiu a la ciutadania.
En este sentit, atenent les necessitats traslladades en diferents reunions mantingudes per
part dels agents culturals de la ciutat davant la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, que
han sigut valorades i consensuades d’acord amb els recursos i les capacitats amb què es compta
per a optimitzar la col·laboració i el desenvolupament de les activitats culturals que redunden en
benefici del sector cultural en el seu conjunt i de la ciutadania, i considerant la important tasca
que les iniciatives privades de l’àmbit de la cultura realitzen amb l’organització d’esdeveniments
culturals que formen part de l’agenda cultural de la ciutat, la tinenta d’alcalde delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals que hi subscriu proposa el següent protocol com a marc regulador
de les relacions en els termes següents:
Primer: El present protocol establirà el marc regulador de la relació entre la Regidoria de
Patrimoni i Recursos Culturals i qualsevol associació o empresa cultural amb personalitat jurídica
pròpia i amb capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, responsable de l’organització
d’un festival de contingut cultural a la ciutat amb una periodicitat estable.
Segon: Ambdues entitats tindran objectius i interessos comuns basats en el foment de les
iniciatives d’interés cultural.
S’entendran com a iniciatives d’interés culturals l’organització de festivals a la ciutat de
València, en qualsevol de les especialitats artístiques o performatives, que, amb caràcter general,
contemplen la consecució dels següents objectius:
- Possibilitar la celebració d'esdeveniments de rellevància que contribuïsquen a enriquir la
vida cultural de la ciutat i generar interés per les arts i la cultura entre la ciutadania.
- Estimular el cultiu de la cultura en les seues diverses manifestacions, a través
d’iniciatives que promouen la participació i dinamització social.
- Afavorir el desenvolupament de joves talents artístics de la ciutat i donar suport als ja
consolidats, donant visibilitat i accés a la seua activitat i obres.
- Establir una coordinació permanent amb altres festivals de la ciutat, tant en el que
respecta al calendari, com respecte als continguts.
- Generar nous públics i descentralitzar l’activitat cultural de la ciutat.
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Tercer: De conformitat amb allò que s’hi ha exposat, consideren convenient incrementar la
seua vinculació per mitjà de l’establiment dels instruments adequats per això i, amb este fi,
decideixen subscriure un protocol d’actuació, d’acord amb els següents continguts:
PRIMER. OBJECTE DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ
L'objecte d’este document és articular la col·laboració entre l'Ajuntament de València i les
entitats o empreses culturals, per a la realització a la ciutat de València de festivals culturals,
entesos com iniciatives d’especial interés pel seu valor cultural, participació, impacte social i
econòmic, rellevància com a plataforma de nous creadors i propostes innovadores en qualsevol
àmbit de la cultura, influencia al sector i generador de sinèrgies culturals entre diferents espais i
col·lectius, entre altres.
SEGON. COMPROMISOS DE LES PARTS
Per a dur a terme els objectius definits al punt primer, les parts es comprometen amb
caràcter general, en la mesura dels mitjans disponibles i d’acord amb les seues normes i
reglaments a:
a) Afavorir la participació en projectes i programes bilaterals o multilaterals.
b) Prestar-se assessorament i col·laboració mútua en qüestions i/o accions relacionades
amb l’activitat de les dos entitats.
c) Contribuir al desenvolupament de les polítiques culturals a la ciutat, atenent les
directrius estratègiques definides per l’Ajuntament de València dins de les seues competències en
matèria cultural i social.
Els compromisos anteriorment descrits es materialitzaran en les següents obligacions:
TERCER. OBLIGACIÓ DE LES PARTS
PER PART DE L’ENTITAT CULTURAL:
- Comptar amb una estructura amb capacitat contrastada i suficient per a l’organització del
festival objecte de col·laboració en virtut del present acord, que s’acreditarà aportant una
memòria que demostre la trajectòria de l’entitat i el projecte cultural, així com l’equip humà que
assumix la direcció i organització de l’esdeveniment.
- Respectar, tant en la seua organització interna com en els continguts del festival, els
criteris d’igualtat i respecte al tractament de la diversitat en tots els seus àmbits d’actuació.
- No incloure a les programacions activitats amb animals vius ni fer apologia del maltracte
cap als animals.
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- Elaborar una proposta cultural de caràcter obert cap a la ciutadania, que promoga valors
integradors i innovadors que fomenten la participació.
- Desenvolupar, dins les actuacions incloses al festival, plataformes de promoció de nous
artistes.
- Complir amb la normativa laboral vigent quant a la regulació del personal contractat per a
l’organització del festival.
- Complir de forma rigorosa, tant en el desenvolupament previ com al llarg de la realització
del festival, amb la normativa vigent en matèria d’Ordenances Municipals que regulen les
activitats a l’espai públic municipal.
- Fer constar en totes les seues activitats de promoció del festival, el logotip de
l’Ajuntament de València-Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
PER PART DE L’AJUNTAMENT:
- Donar suport a l’entitat privada per a l’organització del festival, reconeixent el seu interés
destacat i singular dins del panorama cultural de la ciutat de València.
- Dur a terme actuacions per a promoure l’optimització de la coordinació entre diferents
servicis municipals, per tal d’afavorir i agilitzar la tramitació dels permisos necessaris per a
l’organització del festival objecte de col·laboració entre ambdós entitats.
No obstant això, la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals queda eximida de
qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment per part de l’entitat promotora del festival
de la llei o les ordenances municipals, en tots els àmbits de competència.
QUART. COMPROMISOS ECONÒMICS
Este protocol d’actuació no pretén crear una relació legal o financera entre les parts, sinó
una declaració d’intencions amb la finalitat de promoure relacions de col·laboració i benefici
mutus per a la realització d’activitats culturals a la ciutat de València, motiu pel qual no
comporta cap gasto ni aportació econòmica per a cap de les parts.
Les possibles aportacions econòmiques o de recursos que es puguen originar, es
concretarien, en tot cas, en els convenis que se subscriguen per a la realització d’accions o
programes específics. En este supòsit, es formalitzaria un conveni a este efecte, dins del qual
s’establiria de forma concreta el contingut econòmic i el marc d’actuació per a cada un dels
programes i/o accions.
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En tot cas, la dita participació econòmica es determinarà (i quedarà condicionada) en
funció de les disponibilitats pressupostàries de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València.
QUINT. DURACIÓ
Este protocol d’actuació tindrà vigència des del dia de la seua aprovació fins al 31 de
desembre de l’any 2019.
SEXT. RESOLUCIÓ
Serà causa d’extinció de la relació establida en virtut del present protocol d’actuació, els
següents:
El mutu acord entre les parts.
1. La impossibilitat sobrevinguda de complir la finalitat d’este per l’extinció de la personalitat
jurídica d’alguna de les parts.
2. L’incompliment greu de les obligacions assumides per alguna de les parts amb prèvia
denúncia expressa de l’altra.
SÈPTIM. INTERPRETACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Este protocol de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l’àmbit
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic, de conformitat amb el que disposa l’article
4.1.c) del text refós de la mateixa llei, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (BOE de 16 de novembre de 2011).
Les possibles controvèrsies inherents a la interpretació i a l’execució del present acord
seran resoltes per una comissió formada pels firmants o per les persones en els quals deleguen.
En tot cas, per a les qüestions litigioses que puguen sorgir en l’aplicació del present conveni, les
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa'.
Segon. Facultar i delegar en la tinenta d’alcalde delegada de Patrimoni i Recursos
Culturals, tan àmpliament com en dret procedisca, la formalització i gestió d'este acord, així com
la resolució de qualsevol incidència o reclamació que puga plantejar-se com a conseqüència del
desenvolupament formal del seu contingut, siga per interessats, siga per tercers o per organismes
o entitats al fet que afecte, o puga afectar.
Tercer. Una vegada aprovat el present protocol d’actuació, s’establirà el procediment per a
formalitzar-hi l’adhesió per part de les entitats interessades que, després dels tràmits oportuns,
s’aprovarà mitjançat resolució de la tinenta d’alcalde delegada de Patrimoni i Recursos
Culturals."
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