
 

Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Carlet i la Mancomunitat de 

municipis de la Ribera Alta per a la digitalització de patrimoni 

 

A Carlet , a  xxx  de  xxx   de 2021. 

REUNITS 

 

D’una banda, el senyor Txema Peláez Palazón, president de la Mancomunitat de la 

Ribera Alta, amb CIF P-9600005D, amb domicili al carrer Taronger, 116, d’Alzira (CP 

46600), anomenat en aquest conveni LA MANCOMUNITAT, assistit pel secretari 

d’aquesta, J. Lluís Blanco Vega. 

I d’altra banda, la senyora Maria Josep Ortega Requena , alcaldessa presidenta, que 

obra en nom de l’Ajuntament Carlet , amb CIF xxx i que serà anomenat en aquest 

conveni l’AJUNTAMENT, assistit pel secretari D, xxx  

 

Tots es reconeixen la capacitat legal suficient per a subscriure el present document,  

 

MANIFESTEN 

 

1. La Mancomunitat de la Ribera Alta participa junt a unes altres regions europees del 

programa de digitalització CD-ETA. Dins d’aquest marc, la Mancomunitat enceta un 

projecte de digitalització del patrimoni cultural i natural de la comarca de la Ribera que 

garanteix la conservació, difusió i estudi del patrimoni dels seus municipis.  

 

2. La digitalització de patrimoni és un procés que garanteix, no només la pervivència del 

mateix, sinó el seu lliure accés, i permet l’enriquiment de bases de dades que es posaran 

a l’abast d’estudiosos, públic en general i administracions que requerisquen de la seua 

difusió.  

 

3. El projecte està en fase d’incorporació de nous elements al portal web Riberana. Per 

a fer-ho possible, des de la Mancomunitat es procedirà a la captació i tractament de 

dades que tindran com a resultat diferents objectes multimèdia. 

 

 

Per tot això, les parts acorden subscriure el present Acord Marc segons les següents, 

 

 

CLÀUSULES  



 

PRIMERA. Objecte 

 

L’objecte de l’acord marc és establir unes línies bàsiques de col·laboració per a la 

digitalització de patrimoni local de CARLET, en el marc del projecte global de 

digitalització del patrimoni de la Ribera RIBERANA. 

 

De manera més concreta, es proposa l’assessorament en el canvi de format i 

digitalització de l’arxiu audiovisual de Tele Carlet, per a preservar-lo i posar-lo a l’abast 

de la ciutadania. 

 

 

A estos efectes, dita col·laboració implica la cessió de contingut, tant vídeos, fotografies, 

o uns altres que es consideren escaients, i també facilitar l’accés, en el cas de 

l’Ajuntament, a aquells elements patrimonials que tinguen un accés restringit, així com 

qualsevol altra mesura que es considere adequada i escaient per a la consecució del fi 

esmentat. 

 

 

SEGONA. Compromisos 

 

La Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta i l’Ajuntament de Carlet acorden els 

següents compromisos:  

 

Per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta: 

 

 Posar els mitjans per a la digitalització (gravació, filmació, etc.)  i registre dels 

diversos elements. 

 

 Permetre a l’Ajuntament la utilització del document o producte resultant de la 

digitalització per a la seua difusió.  

 

 

 Assessorament en el canvi de format i digitalització arxiu audiovisual Tele Carlet. 

 

 

Per part de l’Ajuntament de Carlet: 

 

 Autoritzar i facilitar  l’accés als paratges, instal·lacions municipals i aquelles 

zones per a la captació o enregistrament d’imatges, so, etc. en relació a l’element 

patrimonial a digitalitzar 

 

 Assessorament per a l’elaboració del contingut 

 



 

 Autorització a la Mancomunitat per a l’ús i incorporació dels materials publicats 

o elaborats per l’Ajuntament en relació al patrimoni ambiental o cultural al fons 

de «Riberana». 

 

TERCERA. Convenis de col·laboració. 

 

El present Acord estableix el marc general i la metodologia per al desenvolupament de 

la col·laboració entre les administracions signants, en virtut de les seues competències 

tal i com estableix l’ article 8 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre de règim jurídic del sector 

públic. 

 

Sent interès de les dues parts, el procedir a la digitalització de diversos béns o paratges 

del municipi de Carlet, el present acord marc, regirà com a criteris  i intencions generals, 

les quals, podran ser concretades en un conveni posterior de desenvolupament del 

present acord marc, en el seu cas.  

 

QUARTA. Vigència de l’acord. 

 

El present conveni tindrà una duració de quatre anys des de la data de la seua firma i 

podrà ser prorrogat fins a un màxim de quatre anys més per acord unànime de les parts 

adoptat abans de la seua finalització. 

 

CINQUENA. Causes de resolució i seguiment del conveni. 

 

El present conveni es podrà resoldre per mutu acord entre les parts signants o per 

decisió unilateral quan existisquen causes justificades, prèvia denúncia en forma fefaent 

amb un termini d’un mes.  

 

L'incompliment de les obligacions i compromisos adquirits per les parts signants 

d'aquest conveni serà causa de la seua resolució.  

 

Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni es crearà una comissió 

mixta paritària per a la resolució dels problemes d'interpretació i compliment del conveni 

que puguen plantejar-se. 

 

 

SISENA. De la jurisdicció.  

 

La resolució de les controvèrsies que puguen sorgir entre les parts estaran sotmeses a 

la jurisdicció contenciós-administrativa.  



 

SETENA.- Legislació aplicable. 

 

Per a tot el no previst en aquest conveni serà aplicable la normativa general reguladora 

dels convenis establida en el Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

 

 

Per a que conste a efectes oportuns, en prova de conformitat, les parts signen el present 

document per duplicat.  

 

 

L’alcaldessa,  

 

 

 

 

Davant meu, 

El secretari de l’Ajuntament de Carlet,    

 

 

 

 

 

El president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez Palazón,  

 

 

 

 

Davant meu, 

El secretari de la Mancomunitat de la Ribera Alta, J. Lluís Blanco Vega. 

 

 

 

 

 

 


