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PROPOSTA DE CONVENI INTERADMINISTRATIU  
GENERALITAT I AJUNTAMENT 

 

CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE LA GENERALITAT 

VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE LLÍRIA, PER AL TRASPÀS DE 

MITJANS PERSONALS, ECONÒMICS I MATERIALS DEL CONSERVATORI 

PROFESSIONAL DE MÚSICA DE MÚSICA, DE TITULARITAT MUNICIPAL, 

A L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA VALENCIANA I LA SEUA 

INTEGRACIÓ EN LA XARXA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO 

UNIVERSITARIS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

 

A València, X de XXX de 2022. 

D'una part, Raquel Tamarit Iranzo, consellera d'Educació, Cultura i 

Esport, en virtut del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel 

qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les 

conselleries de la Generalitat DOGV: 7139, 12/07/19), en 

representació de la Generalitat, facultat per a la signatura del present 

conveni en virtut de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el 

Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual 

es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les 

seues atribucions, el 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 (DOGV: 6242 17/06/19) i del 

Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen els 

convenis que subscriu la Generalitat i el seu registre (DOCV: 

7379,13/10/2014). 
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D'una altra, Sr. Joanma Miguel León, Alcalde de l'Ajuntament de Llíria, 

en virtut de les facultats que li confereix l'article 21,1,b) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 

autoritzat per a la signatura d'aquest conveni adoptat pel Ple Municipal 

en la seua sessió de XX de xxxxxxxxx de 2022. 

 

Intervenint tots en l'exercici de les facultats que legalment els 

confereixen els càrrecs que respectivament exerceixen, reconeixent-se 

legitimació per a la subscripció del present conveni interadministratiu, 

entenent el mateix com el defineix l’article 47.2 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, aquell que està signat 

entre dues o més administracions públiques, o bé entre dos o més 

organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents de 

diferents administracions públiques , per a l’exercici de competències 

pròpies o delegades, i, en virtut d’això,  

 

EXPOSEN 

PRIMER. Que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la 

redacció donada per l'article 49 de la Llei orgànica 1/2006 de 10 d'abril 

de Reforma de la Llei orgànica 5/1983 d'1 de juny de l'estatut 

d'autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Comunitat 

Autònoma Valenciana la competència exclusiva de la regulació i 

administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells i 

graus, modalitats i especialitats, sense perjudici del que disposen 

l'article 27 de la Constitució Espanyola i les Lleis Orgàniques que, 

d'acord amb l'apartat 1 de l'article 81 d'aquella, el desenvolupen, de 

les facultats que atribueix a l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de 

l'article 149 de la Constitució Espanyola, i de l'alta inspecció necessària 
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per al seu compliment i garantia. I per tant, del règim d'organització i 

control dels centres educatius, del personal docent, de les matèries 

d'interés autonòmic, de les activitats complementàries i de les beques 

amb fons propis. 

 

Correspon a la Comunitat Valenciana l'acompliment en exclusivitat de 

les funcions i serveis en matèria d'ensenyament no universitari, en 

conseqüència, també els béns, drets, obligacions, personal i crèdits 

pressupostaris corresponents, entre els quals es troben els 

conservatoris. 

 

SEGON.- Que mitjançant conveni entre la Generalitat Valenciana i 

l’Ajuntament de Llíria es va autoritzar el Conservatori Professional de 

Música en eixa població (en avant, el Conservatori), amb codi de centre 

46020455, de titularitat municipal, que va passar a ser un centre 

d'Ensenyament Oficial de música en el qual s'impartiria ensenyament 

de grau professional, sent l'Administració Pública titular del centre 

l'excel·lentíssim Ajuntament de Llíria (en avant, l’Ajuntament).   

 

TERCER.- De conformitat amb el que s'estableix en l'article 57 de la 

Llei 7/1985, de  2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, la 

cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració 

Local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, 

tant en serveis locals com en assumptes d'interés comú, es 

desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes 

previstos en les Lleis, podent tindre lloc, en tot cas mitjançant 

Consorcis o Convenis Administratius. 
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Per altra banda, l'article 08 de la Llei 2/2006 de 3 de maig d'Educació, 

disposa el deure de col·laborar entre l'Administració Educativa 

Autonòmica i les Entitats Locals, amb l'objectiu de servir els interessos 

generals i satisfer amb eficàcia les necessitats dels ciutadans, de 

manera que podran establir instruments de col·laboració que 

contribueixen a donar resposta eficaç a les demandes educatives dels 

ciutadans. 

 

Per tant, a la Comunitat Valenciana li correspon, a través de la 

Conselleria amb competències en matèria d'educació (en avant, la 

Conselleria), assegurar la cobertura de les necessitats educatives 

proporcionant una oferta adequada de llocs escolars i promovent la 

igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, encara que no es tracte, en 

aquest cas, d'ensenyaments obligatoris, els ensenyaments artístics, en 

general, i l'ensenyament de la música, en particular, per la seua 

especial naturalesa i el seu alt valor social, cognitiu, creatiu i estètic, 

mereixen una consideració especial i específica. 

 

QUART.- Que en aquest marc normatiu de col·laboració 

interadministrativa, vist l’article 121.4 sobre règim jurídic d’integració 

dels conservatoris professionals de música i dansa de les 

administracions locals en la Xarxa Valenciana de titularitat de la 

Generalitat, de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, 

de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització 

de la Generalitat 2022, el qual estableix entre altres aspectes que el 

procediment d’integració en la xarxa de titularitat de la Generalitat 

exigirà la subscripció d’un conveni, amb la negociació col·lectiva prèvia 
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en les respectives meses de cada administració, que concrete i regule 

els drets i les obligacions que assumeixen cada una de les parts i que 

haurà de tenir en compte la legislació bàsica en aquesta matèria, s’ha 

establit que concorren les circumstàncies necessàries per a plasmar en 

un text la voluntat de totes dues Administracions de coordinar les 

actuacions precises amb la finalitat de conduir al traspàs del 

Conservatori, abans esmentat, fixant les condicions que permeten 

garantir la continuïtat del bon funcionament del servei públic en l'àmbit 

dels ensenyaments professionals de música i el correcte finançament 

d'aquestes. 

 

L'Ajuntament signant ha vingut gestionant el Conservatori, i considera 

una obligació la col·laboració entre administracions per dotar a la 

ciutadania del millor servei  en tots els nivells educatius, que ben 

justificat no sols ha d'aconseguir una reordenació de competències en 

aquesta matèria entre totes dues administracions, sinó també  

aconseguir un millor aprofitament dels recursos existents en tot el 

territori autonòmic. 

 

CINQUÉ.- Que en favor de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, subscrit en el marc d'uns altres d'idèntica naturalesa i propòsit 

amb altres Ajuntaments, cal posar de manifest que el paper 

protagonista que han exercit a la Comunitat Valenciana les 

administracions locals en la implantació dels estudis de música i dansa, 

mitjançant la creació i finançament de conservatoris elementals i 

professionals, que ha estat decisiu per al seu impuls i difusió entre la 

ciutadania i va contribuir eficaçment, en el seu moment, a l'establiment 

d'una xarxa pública de centres d'ensenyaments oficials de música o 
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dansa integrada, fins a l'actualitat, per diversos conservatoris de 

titularitat de l'administració local al costat d'altres de titularitat de la 

Generalitat Valenciana. 

 

Així, els ensenyaments artístics de música o dansa, tant formals, 

reglats i impartits en conservatoris, com els no formals, propis de les 

escoles de música i d’arts escèniques, han experimentat un 

desenvolupament sostingut a la Comunitat Valenciana durant les 

últimes dècades. Al mateix temps, augmentava l'alumnat matriculat en 

aquests estudis, creixia notablement l'oferta d'especialitats, convertint 

el fet artístic en un veritable factor de cohesió social, que vertebre tot 

el nostre territori. 

 

Des de l'experiència acumulada, a partir de l’estudi previ realitzat per 

l’administració autonòmica de les necessitats de la ciutadania al llarg 

del tot el territori, de manera que l'oferta de llocs escolars per als 

estudis reglats de música i dansa siga única i homogènia, així com 

també amb taxes idèntiques i més assequibles per a tot l'alumnat que 

preserven l'equitat, una organització i ordenació acadèmica comunes 

que afavorisquen la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació 

artística i la cohesió territorial, contribuint d'aquesta forma a la millora 

de la qualitat del sistema educatiu, queda demostrada la necessitat i 

oportunitat del present conveni. 

 

SISÉ.- Que la disposició addicional trentena de la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig , d'Educació estableix que “Les Comunitats Autònomes 

podran integrar en la respectiva xarxa de centres docents públics, 

d'acord amb la forma i el procediment que s'establisca mitjançant Llei 
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dels seus Parlaments, els centres de titularitat de les administracions 

locals que complisquen els requisits establits en la Llei, atenguen 

poblacions escolars de condicions socioeconòmiques desfavorables o 

que exercisquen una reconeguda labor en l'atenció a les necessitats 

d'escolarització, sempre que les Administracions locals manifesten la 

seua voluntat d'integrar-los en aquesta xarxa”, que en l’àmbit de la 

Comunitat Valenciana s’ha complit mitjançant l’article 121 de la Llei 

7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat.   

Així mateix, la creació de centres educatius públics de l'administració 

autonòmica correspon al Consell de la Generalitat. Tot això sobre la 

base de l’ art 5 del Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual 

s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartisquen 

ensenyaments artístics regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d'Educació, on es regula els centres d'ensenyaments artístics 

professionals de música. Respecte a la denominació, es regula a eixe 

mateix article, en el seu apartat 2, que “Els centres públics que 

ofereixen ensenyaments artístics professionals i, en el seu cas, 

elementals, de música, es denominaran conservatoris”. 

 

SETÉ.- Que l'Ajuntament ha sotmés a negociació col·lectiva, segons el 

que  s’estableix al capítol IV del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic, la situació dels treballadors i treballadores afectats 

sobre el contingut del present conveni. Amb la mateixa finalitat, la 

Generalitat Valenciana, a través de la conselleria competent en matèria 

d'educació i en base a la mateixa normativa, ha obert un període de 

consulta i audiència amb les organitzacions sindicals presents en la 

meses sectorials d'administració general, seguiment d'interins i de 

personal docent. 
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Per tot això, d'acord amb el que s'estableix en la normativa 

referenciada, l'article 28.c de la llei 5/1983, de 30 de desembre, de la 

Generalitat, del Consell, conforme el Consell Jurídic Consultiu a 

proposta del Conseller d'Educació, Cultura i Esport, i prèvia deliberació 

del Consell, en la consulta que s'eleve a aquest efecte, i tenint en 

compte el contingut del conveni interadministratiu que es presenta a 

la signatura entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Llíria per 

a la integració en la xarxa de la Generalitat del Conservatori municipal 

amb codi de centre 46020455, les parts signants acorden subscriure el 

present conveni interadministratiu, que es regularà per les següents 

 

CLÀUSULES: 

 

Primera. Objecte. 

Establir el procediment d’integració del conservatori professional 

titularitat de l’Ajuntament de Llíria, amb codi de centre 46020455, en 

la Xarxa Valenciana de Conservatoris de Música i Dansa de titularitat 

de la Generalitat, en l’àmbit de l’ensenyament de règim especial, 

mitjançant la subscripció del present conveni interadministratiu i, en 

conseqüència, el traspàs dels mitjans econòmics i materials del 

Conservatori professional municipal referit anteriorment a 

l'Administració de la Generalitat i la seua integració en la xarxa de 

centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat 

Valenciana. 
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Segona. Serveis i funcions que es traspassen. 

Confirmat que s’acompleix amb els requisits per la integració establerts 

a l’article 121.3 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, 

de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització 

de la Generalitat 2022, queden traspassats a la Generalitat Valenciana, 

des de la signatura del present conveni els serveis i funcions adscrits 

al Conservatori Professional de Música de Llíria, així com els béns, 

drets, obligacions adquirides en el present conveni. I referent al seu 

personal, d’acord amb l’article 121.5.1 de la Llei 7/2021, de 29 de 

desembre de la Generalitat, el personal docent funcionari de carrera o 

laboral fix adscrit als serveis i establiments que es traspassen 

romandrà en l’Administració d’origen. En conseqüència, l'Ajuntament 

es farà càrrec del seu personal com fins hui, en els termes que 

s'indiquen a continuació: 

 

A/ Béns de l'Ajuntament que es traspassen. 

 

1. Es cedeix l’ús exclusiu a la Generalitat Valenciana, a través de la 

Conselleria competent en matèria d'educació, del material 

inventariat que, adscrit al servei públic de la formació artística, 

queda en el conservatori que es traspassa, referit a instruments 

de música i material didàctic, així com el material informàtic i 

ofimàtic d'aquest centre docent. Aquest material inventariable 

revertirà a l'Ajuntament en el cas que aquest tornara a assumir 

les funcions transferides per aquest conveni a la Generalitat. En 

l'annex I apareix l'inventari del material que es cedeix. 

2. L'Ajuntament reverteix a través del present conveni a la 

Generalitat Valenciana, la infraestructura necessària que alberga 



 

  Pàg 10 

l’ensenyament, situat en carrer Trencall, número 4 de Llíria, codi 

de centre 46020455, i amb referència cadastral N. 

6990102YJ0868N0001XP. La Generalitat recupera aquesta 

infraestructura en virtut de la Llei de Patrimoni de la Comunitat, 

on el Conservatori continuarà desenvolupant les funcions que té 

atribuïdes com a bé de domini públic. 

La Generalitat Valenciana tindrà dret d'ús exclusiu i indefinit, com 

a titular, del referit immoble per al desenvolupament de les 

activitats pròpies del Conservatori. Les condicions d'ús 

contemplades en els paràgrafs anteriors es formalitzaran a través 

del corresponent expedient gestionat per part de la unitat 

administrativa de patrimoni de la Generalitat. 

3. L'Ajuntament procedirà a fer lliurament a la Conselleria 

competent en matèria d'educació de quanta documentació, 

acadèmica, pedagògica o administrativa corresponga al 

conservatori traspassat, així com els expedients precisos per a 

la prestació dels serveis, amb la deguda relació detallada i 

subscrivint-se, a aquest efecte, per les parts signants l'acta de 

lliurament i recepció. 

4. Els expedients en tramitació corresponents als serveis o 

competències objecte del traspàs, i que estiguen pendents de 

resolució definitiva en la data d'efectivitat del traspàs, es 

tramitaran per la comunitat autònoma per a la seua decisió. No 

obstant això, les reclamacions de responsabilitat patrimonial que 

es deriven d'actuacions de l'Ajuntament anteriors a la signa 

d’aquest conveni, així com els recursos contra resolucions 

d'aquesta administració, es tramitaran i resoldran pels òrgans 

d'aquest. Les conseqüències econòmiques que, en el seu cas, 
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resulten seran de compte de qui haguera adoptat la resolució 

definitiva. 

5. Les despeses de manteniment i funcionament de la 

infraestructura del centre seran responsabilitat de la Conselleria 

d'Educació, a través de la corresponent Direcció Territorial. Així 

i tot, mentre la Conselleria d’Educació no dote d’aquest 

pressupost de forma efectiva el Conservatori, l’Ajuntament serà 

el responsable de mantindre les esmentades despeses. Aquest 

termini de cobertura per part de l’Ajuntament no podrà excedir 

els 9 mesos, a partir de la signatura del present conveni. En cap 

cas aquesta mesura transitòria podrà generar una 

contraprestació econòmica contra l’administració autonòmica. 

 

 

B/ Llocs de treball adscrits al conservatori dependents de l’Ajuntament. 

 

1. Dels llocs de treball docents amb titular funcionari/a de carrera 

o laboral fix: 

S’atendrà al que disposa l’article 121.5.1r de la Llei 7/2021, de 

29 de desembre, de la Generalitat, que estableix que el personal 

docent funcionari de carrera o laboral fix adscrit als serveis i 

establiments que es traspassen romandrà en l’Administració 

d’origen respectiva. Aquest personal formarà part del claustre del 

centre educatiu i del consell escolar d’aquest, en cas de ser triat. 

En cas d’existir, a la signatura del present conveni, processos 

d’estabilització de llocs de treball adscrits al Conservatori, tant si 

estan iniciats per l’Ajuntament com si estan en proposta 

d’iniciació, aquests seguiran el seu curs sota la competència i 
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gestió de l’Ajuntament. En tot cas, aquests processos hauran de 

quedar finalitzats abans del 31 de desembre del 2024, de 

conformitat al que es disposa en la Llei 20/2021 de 28 de 

desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat en l'ocupació pública. 

A tots els efectes, aquests es consideraran com a llocs de treball 

ocupats per funcionaris de carrera o assimilats. 

La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria 

d’Educació, s’obliga a l’assignació de fons públics a l’Ajuntament 

per a cobrir el manteniment d’aquests llocs de treball, de 

conformitat amb l’expedient administratiu anual que a l’efecte 

s’aprovarà, i que contindrà totes les clàusules referides a 

legislació aplicable, actualització pressupostària interanual i 

condicions per a la seua correcta justificació. En tot cas, aquesta 

ajuda pública, de conformitat amb l’article 3.4 del Decret 

128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el 

procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea 

dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o 

modificar ajudes públiques (DOGV núm. 8153, de 20 d’octubre), 

està exempta de notificació a la Comissió Europea, perquè no li 

és aplicable l’article 107, apartat 1, del Tractat de funcionament 

de la Unió Europea, en la mesura que no afecta els intercanvis 

comercials entre els estats membres. 

 

2. Dels llocs de treball docents amb caràcter d’interinitat o 

assimilats: 

Els llocs de treball del personal interí o laboral en actiu en el 

moment del traspàs, els quals apareixen en la relació que 
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s'incorpora com annex a aquest conveni, continuarà sent-ho a  

càrrec de l'Ajuntament i quedaran adscrits, als servicis i 

establiments que es traspassen, durant el curs escolar vigent a 

la signatura d’aquest conveni. 

En quant al règim econòmic, l’Ajuntament es farà càrrec dels 

sous, salaris i resta de components econòmics que li 

corresponguin, corresponent a la conselleria competent en 

matèria d’Educació el seu reintegrament, de conformitat amb 

l’acte administratiu que a l’efecte s’aprovarà. En tot cas, 

aquesta ajuda pública, de conformitat amb l’article 3.4 del 

Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es 

regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió 

Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, 

concedir o modificar ajudes públiques (DOGV núm. 8153, de 

20 d’octubre), està exempta de notificació a la Comissió 

Europea, perquè no li és aplicable l’article 107, apartat 1, del 

Tractat de funcionament de la Unió Europea, en la mesura que 

no afecta els intercanvis comercials entre els estats membres. 

 

En tot cas, aquest personal podrà optar per formar part de les 

borses de treball, del cos de professorat de música i arts 

escèniques de la Generalitat, tenint en compte els seus mèrits 

i titulació. 

 

3. Dels llocs de treball del personal no docent 

Els llocs de treball del personal necessari d'administració i 

serveis del centre seran responsabilitat de la Conselleria 

d'Educació, a través de la corresponent Direcció Territorial. Així 

i tot, mentre la Conselleria d’Educació no dote d’aquest 
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personal el Conservatori, l’Ajuntament serà el responsable de 

mantindre l’esmentat personal no docent. Aquest termini de 

cobertura per part de l’Ajuntament no podrà excedir els 24 

mesos, a partir de la signatura del present conveni. En cap cas 

aquesta mesura transitòria podrà generar una contraprestació 

econòmica contra l’administració autonòmica. 

En tot cas, el personal que, una vegada s’haja conclòs el 

període transitori establert per aquest motiu, encara siga 

depenent de l’administració local, haurà de ser reasignat dins 

de la relació de llocs de treball d’eixe ajuntament. 

El personal a què es refereix l'apartat anterior no s'integrarà 

dins de l'àmbit de l'Administració General, en els Cossos o 

Escales de la Generalitat Valenciana com a personal propi. 

 

4. Creació i modificació dels llocs de treball 

a) Tots aquests llocs de personal funcionari de carrera que 

actualment són municipals seran integrats i creats per la 

Conselleria d'Educació en el moment en el qual el personal que 

els ocupa perda la condició de funcionari (o assimilat) per 

qualsevol de les causes enumerades a l’article 69 de la Llei 

4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, 

incorporant-se en aquest moment a la Relació de Llocs de 

treball i Plantilla de la Generalitat Valenciana dins de la 

Conselleria d'Educació. 

b) L’administració local amortitzarà en la seua relació de llocs de 

treball aquells afectats per les circumstàncies establertes al 

punt anterior. 

c) Una vegada realitzat el traspàs de mitjans personals, 

econòmics i materials del Conservatori, es crearan per part de 
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l'administració autonòmica en el seu cas, els llocs de treball i 

especialitats de personal funcionari que siguen necessàries per 

a complementar la plantilla i portar endavant el bon 

desenvolupament de l'activitat docent en aquest centre.  

d) La Generalitat Valenciana, a través dels seus òrgans 

competents, procedirà a la modificació de la relació de llocs de 

treball de personal funcionari de la Conselleria competent en 

matèria d'educació, a fi d'incloure els llocs de treball 

corresponents al conservatori que es precisen en el moment 

de la seua integració en la xarxa autonòmica. 

e) Respecte al període, traspàs i condicions, la Conselleria 

d'Educació assumirà el cost dels empleats de l'ajuntament que 

mantinga aquest, amb el compromís per part d’aquest últim 

d'estabilitzar la seua situació, pels procediments que per norma 

pertoque. Una vegada tancats els possibles expedients 

d’estabilització, les persones que ocupen aquests llocs de 

treball seran adscrits funcionalment, segons les quanties 

especificades en el conveni o expedient administratiu que 

regule aquesta col·laboració.  

L'ajuntament estarà obligat, mentre hi haja personal funcionari 

de carrera en situació de transferència funcional,  a comunicar 

temps i forma suficients a la Conselleria d'Educació  qualsevol 

previsió de canvi de situació laboral d’aquest personal. 

 

5. Una vegada realitzat el traspàs de mitjans personals, 

econòmics i materials del Conservatori, serà d’aplicació la 

norma i procediments habituals autonòmics per tal 

d’implantació de noves especialitats o revisions dels llocs de 
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treball, si les lleis de pressupostos res impedeixen quant a 

l'increment de plantilla. 

 

Tercera. Cost efectiu anual. 

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria competent en 

matèria d'educació, assumeix les competències sobre els serveis 

traspassats i el cost efectiu anual d'aquests. En conseqüència, es 

realitzaran les següents actuacions: 

A) Valoració del cost efectiu 

La valoració del cost efectiu que, en euros de 2022, correspon als 

serveis traspassats a l'Administració de la Generalitat Valenciana, es 

troba detallada a l’annex d’aquest conveni. Aquesta valoració serà 

revisada anualment. 

B) Assignació anual de pressupost  

Per poder fer front i cobrir les despeses del personal adscrit a 

l’ajuntament, aquestes quanties estaran assignades anualment al 

municipi de manera nominal en els Pressupostos de la Generalitat,  en 

concepte de “Costos Personal Integració Conservatori”. Així i tot, 

mentre la Conselleria d’Educació no dote aquest pressupost de forma 

efectiva, l’Ajuntament serà el responsable de mantindre les 

esmentades despeses. Quan es produïsca l’efectivitat de la 

transferència de les dotacions que calguen per part de l’administració 

autonòmica, aquestes hauran de cobrir les despeses assumides per 

l’ajuntament a partir de la signatura del present conveni. Aquest 

termini de cobertura per part de l’Ajuntament no podrà excedir més 

enllà del curs escolar vigent a data de la signatura del present conveni. 

C) Taxes d’alumnat 
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L’alumnat cobrirà exclusivament les taxes públiques vigents per als 

ensenyaments artístics de la Generalitat, com a titular dels 

ensenyaments. Aquesta mesura entra en vigor a partir del mateix curs 

escolar vigent a data de la signatura d’aquest conveni. 

Quarta. Efectivitat del traspàs. 

1. El lliurament de la documentació i expedients dels serveis 

traspassats, amb els corresponents inventaris, es realitzarà a la 

signatura del present conveni. La signatura dels corresponents 

lliuraments i recepció de mobiliari, equip i material inventariar-li es 

realitzarà en el mateix moment. 

 

2. Respecte al finançament dels serveis transferit, es procedirà a la 

liquidació de les actuacions per la Comissió de seguiment prevista en 

la corresponent clàusula del present conveni. 

 

3. Les possibles diferències que es produïsquen durant el període a què 

es refereix, respecte al finançament dels serveis transferits, seran 

objecte de regularització, durant l'exercici econòmic, mitjançant la 

presentació dels comptes i estats justificatius corresponents. 

 

Cinquena. Protecció de dades  

  

1. La signatura d’aquest conveni comporta el tractament de dades de 

les persones signants i membres de la comissió mixta de seguiment, i 

el desenvolupament i execució del conveni requereix el tractament de 

dades de l’alumnat, per la qual cosa s'apliquen les mesures i garanties 

regulades en la normativa en matèria de protecció de dades, 
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especialment 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 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals.  

  

2. En compliment del que disposa l'article 13 del RGPD, la informació 

en matèria de protecció de dades és la següent:  

a) Responsables del tractament:  

 - Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Av. de Campanar, 32. 46015 

València. Correu electrònic: protecciodedadeseducacio@gva.es  - 

Ajuntament de Llíria. Plaça Major 1, 46160, Llíria (València). Correu 

electrònic: info@lliria.es  

b) Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat. Passeig de 

l'Albereda, 16. 46010 València. Correu electrònic: dpd@gva.es.   

Delegació de Protecció de Dades de l’ajuntament. Plaça Major 1, 

46160, Llíria (València). Correu electrònic: info@lliria.es 

  

c) Finalitat del tractament: gestionar la signatura del conveni, i 

desenvolupar i executar el seu contingut per a possibilitar el canvi de 

titularitat del conservatori així com l’obtenció dels títols oficials.  

  

d) Les bases de legitimació general aplicables al tractament de dades 

són les previstes en els apartats c i e de l'article 6.1 del RGPD (l'interés 

públic i l'obligació legal)  

mailto:info@lliria.es
mailto:info@lliria.es
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e) Persones destinatàries de les dades: el conveni, amb les dades de 

les persones signants, es comunicarà al Registre de Convenis de la 

Generalitat i es publicarà en el Portal de Transparència de la 

Generalitat.  

  

f) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.  

  

g) Termini de conservació de dades: les dades personals es 

conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a 

la qual se sol·liciten i pels terminis establits en les normes vigents per 

a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides 

d’acord amb el que es preveu en la normativa d’arxius i documentació.  

  

h) La persona interessada té dret a sol·licitar del responsable del 

tractament l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de 

caràcter personal, així com la limitació o oposició tant al tractament 

d’aquestes dades com a no ser objecte de decisions individuals 

automatitzades, que en el cas de la conselleria, es farà de conformitat 

amb el que s’indica en la pàgina següent: 

http://www.gva.es/va/proc19970.   

  

Per a l’exercici de drets davant l’ajuntament, la persona interessada 

dirigirà la seua sol·licitud a qualsevol de les adreces indicades en 

l’apartat a) d’aquest clausulat.  
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l) A banda de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la 

persona interessada considera no atesos els seus drets o vulnerat el 

tractament de les seues dades personals, pot reclamar davant 

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades,a  través de la seu 

electrònica accessible en https://www.aepd.es. Així mateix, també por 

formular prèviament reclamació davant la Delegació de Protecció de 

Dades de la Generalitat, de conformitat amb el que s’indica en la pàgina 

següent: http://www.gva.es/proc22094. 

 

Sisena. Comissió mixta de seguiment. 

Per a l'impuls i consecució dels objectius del present conveni 

interadministratiu, en favor d'una eficaç coordinació de les 

administracions implicades, d’acord amb el que s’estableix a l’article 9 

del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els 

convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, es constituirà 

una comissió de seguiment de caràcter bilateral, integrada per quatre 

representants de la Generalitat Valenciana, nomenats per la 

Conselleria competent en matèria d'educació, i quatre representants 

de l'Ajuntament. 

La comissió estarà presidida per un dels representants de la conselleria 

competent en matèria d'educació i un dels representants de 

l'Ajuntament ostentarà la secretaria, que seran determinats en el seu 

nomenament, sent la resta dels seus membres vocals. El secretari o 

secretària tindrà veu i vot, com la resta de membres. 

 

Correspon a la comissió de seguiment: 
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a) Realitzar el seguiment del conveni i de la materialització dels 

pagaments que, en relació amb el cost efectiu, hagen de dur-se a 

terme d'acord amb l’establert al present conveni. 

b) Quantes unes altres siguen considerades d'interés mutu, dins de les 

disponibilitats de les parts i de les activitats que constitueixen l'objecte 

del present conveni. 

c) Resoldre les discrepàncies que pogueren sorgir sobre la 

interpretació, desenvolupament, modificació, efectes i resolució que 

pogueren derivar-se de l'aplicació del present conveni. 

La comissió remetrà còpia de les actes, còpies o informes que emeta, 

en desplegament i execució de les funcions que té assignades, a la 

direcció general competent en matèria d’ensenyaments artístics 

professionals de règim especial de la Generalitat. 

Setena. Vigència i extinció. 

El present conveni farà efecte des de l'endemà al de la seua signatura 

i romandrà vigent, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 1 de 

l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, mentre concórreguen les circumstàncies establertes a la 

clàusula Segona.B.4.a) del present conveni, respecte a l’ocupació de 

llocs de treball per part de personal depenent de l’administració local i 

que no haja perdut la seua condició de funcionari (o assimilat) en 

aplicació de les causes enumerades a l’article 69 de la Llei 4/2021, de 

16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, data màxima en la qual 

l’ajuntament deixarà de tindre baix el seu àmbit de gestió personal 

adscrit del conservatori. No obstant això, d'acord amb el que es disposa 

en l'apartat 2 de l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic aquest no s'entendrà complit fins que no 

culmine el període de finançament del cost efectiu. Aquestes 
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actuacions continuaran fins a la seua finalització en el termini establit 

i la seua posterior liquidació, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 

3 d'aqueix mateix article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic. 

 

Huitena. Naturalesa i jurisdicció. 

El present conveni es regirà pel que disposa el Decret 176/2014, de 10 

d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la 

Generalitat i el seu registre i pel que està previst als articles 47 a 53 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Així mateix, es regirà pel que estableix l’article 121 de la Llei 7/2021, 

de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2022, que 

regula el règim jurídic d’integració dels conservatoris professionals de 

música i dansa de les administracions locals en la Xarxa Valenciana de 

titularitat de la Generalitat. 

Una vegada signat el present conveni per totes les parts integrants del 

mateix, es preveu l’obligació de publicar el mateix en el Portal de 

Transparència de la Comunitat Valenciana, tal i com dicta el Decret 

105/2017, de 28 de juliol, del Consell. Així mateix, el present conveni 

s’inscriurà en el Registre de centres docents de la Generalitat. 

Aquest conveni interadministratiu 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 preveu al seu article 6; es regirà 

per les estipulacions contingudes en el mateix conveni i, en el que no 

hi estiga previst en aquestes, així com per la resolució de dubtes que 

pogueren presentar-se, pel principis general de l’esmentada llei. 
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El present conveni interadministratiu queda subjecte a la jurisdicció 

contenciós-administrativa en les qüestions litigioses que puguen sorgir, 

sent el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 

competent per conèixer dels litigis derivats del mateix, segons l’article 

10.1 g) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa-administrativa.  

 

I per a que així conste i en prova de conformitat, les parts signen per 

triplicat el present conveni interadministratiu en el lloc i data al 

començament indicats. 

 

Per la Generalitat Valenciana Per l'Ajuntament de Llíria 

Signat- Raquel Tamarit Iranzo Signat- Joanma Miguel León 

 


