CONSTITUCIÓ
SOCIETAT

DE

ANÒNIMA

LA
DE

MERCANTIL
MITJANS

DE

COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
UNIPERSONAL. -----------------------------------------------NÚMERO: QUATRE-CENTS QUATRE. ---------------------València, a cinc d'abril de dos mil dèsset. ---------------Davant meu,

MARÍA ISABEL MERINO CUBELLS ,

notària de l'il·lustre Col·legi Notarial de València, amb
residència en aquesta ciutat, -----------------------------------------------COMPAREIXEN : ----------------------------------------------------El Sr. Enrique Soriano Hernández, de nacionalitat
espanyola, major d'edat, de professió lletrat de les Corts
Valencianes, amb domicili professional a Bujassot (Valencia),
CPP Polígon ACC Ademus, sin número , i amb DNI 22682798Z, -----------------------------------------------------------------------------------EL Sr. Ferran Bargues Estellés, de nacionalitat
espanyola, major d'edat, de professió advocat de la Generalitat,
amb domicili professional a Bujassot (Valencia), CPP Polígon
ACC Ademus, sin número , i amb DNI 73760271 -F, ---------------La

Sra.

Empar

Marco

Estellés,

de

nacionalitat

espanyola, major d'edat, de professió periodista, amb domicili
professional a Bujassot (Valencia), CPP Polígon ACC Ademus,
sin número, i amb DNI 85075928-D. ------------------------------------- .
Consten les circumstàncies identificatives de les seues
manifestacions i de la documentació aportada, dels quals
documents en deduïsc fotocòpia, que no quedarà unida a
aquesta matriu per a mantindre la privacitat de les dades que
contenen, i els identifique pels documents d'identitat. --------------Hi INTERVENEN: -----------------------------------------------------A.

El

primer,

EL

HERNÁNDEZ, COM A

SR.

ENRIQUE

PRESIDENT

SORIANO

DEL CONSELL

RECTOR, i el segon SR. FERRAN BARGUES ESTELLÉS,
COM A SECRETARI DEL

DIT CONSELL RECTOR, de la

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, entitat
pública instrumental creada i regulada en la Llei 6/2016, de 15
de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i
televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, com
una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat jurídica per al compliment de les seues finalitats. NIF
Q4601414H. ---------------------------------------------------------------------La Corporació s'integra en el sector públic instrumental
de la Generalitat com una entitat de les previstes en l'apartat a
de l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i

de subvencions. ----------------------------------------------------------------Els seus principis, objectius, organització i funcionament
es regulen en la mencionada Llei 6/2016, de 15 de juliol. ---------De conformitat amb l'article 16, paràgraf 2, de la llei
esmentada, el Consell Rector de la corporació es constituirà en
Junta General Universal de la societat prestadora del servei
públic quan calga la intervenció d'aquest òrgan en la
Corporació, i podrà exercir totes les competències que la Llei
de societats anònimes atribueix a aquest òrgan social. ------------Al seu torn, la disposició transitòria huitena atribueix a la
Presidència del Consell Rector la realització de tots els actes i
actuacions necessaris per al començament de l'activitat
ordinària prevista de la societat. -------------------------------------------El Sr. Enrique Soriano Hernández va ser nomenat
president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de
Mitjans de Comunicació pel Decret 18/2016, de 25 d'octubre,
del president de la Generalitat (DOGV de 26.10.2016). -----------El Sr. Ferran Bargues Estellés va ser anomenat secretari
del Consell Rector per acord d'aquest òrgan de data 26 de
novembre de 2016. -------------------------------------------------------------

Especialment facultats per a aquest acte per raó de
l'acord del Consell Rector de data 8 de març de 2016, firmat pel
secretari, Sr. Ferran Bargues Estellés, amb el vistiplau del
president, Sr. Enrique Soriano Hernández, les firmes dels quals
legitime per haver sigut posades en la meua presència, acord
en el qual es va acordar la constitució d'aquesta mercantil de
conformitat amb el contingut d'aquesta escriptura. ------------------B. La tercera, Sr. Empar Marco Estellés, en el seu propi
nom i dret i com a directora general de la Societat Anònima de
Mitjans

de

Comunicació

de

la

Comunitat

Valenciana,

nomenada per acord del Consell Rector de la Corporació
Valenciana de Mitjans de Comunicació, en la sessió celebrada
el

dia

8

de

març

de

2017.

(DOGV de 21.03.2017). ------------------------------------------------------Em mostren la documentació acreditativa dels càrrecs, la
qual s'incorpora a aquest document per testimoni, i jutge els
compareixents amb facultats legals suficients i capacitat legal
necessària per a atorgar aquesta escriptura DE CONSTITUCIÓ
DE SOCIETAT ANÒNIMA UNIPERSONAL, i. -----------------------EXPOSA : -------------------------------------------------------------PRIMER. CONSTITUCIÓ I ESTATUTS ----------------------El senyor Enrique Soriano Hernández, en nom de la
CORPORACIÓ

VALENCIANA

DE

MITJANS

DE

COMUNICACIÓ, manifesta la seua voluntat de constituir i

constitueix mitjançant aquesta escriptura, com a únic soci
fundador,

una

denominació de

societat

d'anònima

unipersonal

amb

la

SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE

COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb
durada indefinida, i amb el domicili, l'objecte, el capital, els
òrgans i les altres determinacions que consten en els estatuts
que ha continuació es ressenyen. ----------------------------------------Aquesta societat es regirà especialment per La Llei
6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de
radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la
Generalitat, pels Estatuts que el compareixent em lliura per a la
protocol·lització, els quals es troben estesos en cinc fulls (9
pàgines), per les normes reguladores de les empreses de la
Generalitat en allò que siga aplicable i per la normativa
economicofinancera d'aplicació al sector públic empresarial
valencià, com també per la legislació mercantil i la normativa
aplicable en matèria audiovisual.------------------------------------------En aquest acte, jo, la notària, deixe units a aquesta
escriptura matriu els esmentats estatuts, i els conferisc caràcter
i efectes de document públic, els quals el compareixent

manifesta haver llegit íntegrament, aprova i firma al final de
l'últim dels folis. -----------------------------------------------------------------SEGON.

CAPITAL,

SUBSCRIPCIÓ

I

DESEMBOSSAMENT DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS -El capital social queda fixat en SEIXANTA MIL EUROS
(60.000 €) i dividit en 60 ACCIONS SOCIALS NOMINATIVES,
numerades correlativament del 1 al 60 , ambdós inclosos, i
d'un valor nominal de MIL EUROS (1.000 €), cadascuna. --------L'únic soci fundador assumeix la totalitat de les
participacions i desembossa íntegrament el valor nominal
d'aquestes. -----------------------------------------------------------------------L'aportació realitzada és feta en ple domini, en diners
efectius en euros, l'ingrés de la qual ha sigut ja efectuat a nom
de la societat en el compte IBAN ES14 2100 8681 5102 0005
4919, que té obert en l'entitat Caixabank. -----------------------------El compareixent m'acredita l'ingrés amb el corresponent
certificat que em lliura i que queda unit a aquesta matriu.---------Atés el caràcter unipersonal d'aquesta societat, advertisc
de manera expressa l'atorgant del contingut dels articles 12 a
17 de la Llei de societats de capital.--------------------------------------TERCER.

ESTRUCTURA

I

NOMENAMENT

DEL

PRIMER ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ ---------------------------------El Sr. Enrique Soriano Hernández, en representació de la
CORPORACIÓ

VALENCIANA

DE

MITJANS

DE

COMUNICACIÓ, com a fundador únic de la societat, i de
conformitat amb els seus estatuts socials, donant a l'acord del
Consell Rector que s'incorpora el caràcter de Junta General
Universal, de conformitat amb la llei reguladora d'aquesta,
decideix nomenar l'òrgan d'administració d'aquesta de la
manera següent:----------------------------------------------------------------1. Que la societat siga regida per UN ADMINISTRADOR
ÚNIC.-------------------------------------------------------------------------------2. Nomenar per a ocupar aquest càrrec a
DE

MITJANS

LA

CORPORACIÓ

VALENCIANA

DE

COMUNICACIÓ,

persona jurídica, soci únic de la mercantil,

amb totes les facultats que estableixen la Llei 6/2016, la Llei de
societats de capital i els estatuts pels quals es regeix la
societat, la qual exercirà el càrrec pel termini de SIS ANYS,
càrrec que és de caràcter GRATUÏT. ------------------------------------De conformitat amb l'article 212 bis de la Llei de societats
de capital, es designa com a persona natural per a l'exercici
permanent de les funcions pròpies del càrrec la Sra. EMPAR
MARCO

ESTELLÉS,

amb

DNI

85075928-D

i

domicili

professional a Bujassot (Valencia), CPP Polígon ACC Ademus,

sin número. -----------------------------------------------------------------------La revocació del seu representant per la persona jurídica
administradora no produirà efecte fins que no es designe la
persona que la substituïsca i s'inscriga en el Registre Mercantil,
de conformitat amb l'article 215 de la Llei 1/2010. -------------------El càrrec d'administrador/a s'exercirà per sis anys, sense
perjudici de la facultat de separació que, d'acord amb la llei,
correspon a la junta general, i tindrà caràcter gratuït.---------------La Sra. Empar Marco Estellés accepta el càrrec, promet
complir-lo bé i fidelment i declara que no es troba incursa en
cap de les incompatibilitats establides en la legislació vigent
aplicable. --------------------------------------------------------------------------De conformitat amb el que preveu la Llei 6/2016, de 15
de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit
autonòmic de titularitat de la Generalitat Valenciana, i atesa la
transcendència de l'objecte social de la societat que es crea, el
soci únic, a l'empara de l'article 160 del text refós de la Llei de
societats de capital, estableix LA NECESSITAT D'ACORD DE
LA JUNTA GENERAL, per a: ---------------------------------------------- Aprovar les directrius de contractació de personal i
recursos humans, com també allò relatiu a les normes bàsiques
reguladores de la selecció del personal, relacions de llocs de
treball i les retribucions d'aquests, amb especial subjecció al
que establisquen les lleis de pressupostos i la normativa

reguladora del règim economicofinancer del sector públic
empresarial valencià;----------------------------------------------------------- L'aprovació del nomenament i cessament del personal
directiu de la societat; ---------------------------------------------------------- L'aprovació de contractes, convenis o acords la quantia
global dels quals siga igual o superior a dos-cents cinquanta mil
euros (250.000,00 €); ---------------------------------------------------------En tant que aquestes actuacions són considerades com
a ACTIU ESSENCIAL, atesa la rellevància en l'àmbit de sector
públic de l'objecte social, i de conformitat amb la Llei especial
reguladora i els paràgrafs f) i j) de l'article 160 del text refós de
la Llei de societats de capital de 2 de juliol de 2010.----------------QUART. CERTIFICAT DEL REGISTRE MERCANTIL
CENTRAL -----------------------------------------------------------------------Jo, la notària, faig constar que el certificat del Registre
Mercantil

Central,

Secció

de

Denominacions,

que

se

incorporará és trasllat en paper de l'única que he expedit jo, la
notària, i que he obtingut pels procediments telemàtics segurs
habilitats, mitjançant firma electrònica reconeguda, d'acord amb
la secció VIII, articles 106 a 115 de la Llei 24/2001, de

27.12.2001, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre
social; la Llei 54/2003, de 19 de desembre, i la Instrucció de la
Direcció General dels Registres i del Notariat de 18 de març de
2003. -------------------------------------------------------------------------------CINQUÉ. ESTIPULACIONS ESPECIALS -------------------El compareixent confereix a l'òrgan d'administració
designat, durant la fase anterior a la inscripció de la Societat en
el Registre Mercantil, les mateixes facultats que les normes
legals i els Estatuts li atribueixen, i acorda que els actes i
contractes subscrits amb tercers en l'exercici d'aquestes
facultats queden automàticament acceptats i assumits per la
Societat pel mer fet de la inscripció d'aquesta en el Registre
Mercantil.--------------------------------------------------------------------------SISÉ. SOL·LICITUD DE NIF PROVISIONAL A AEAT --Informe a les persones que compareixen que sol·licitaré
per via telemàtica a l'AEAT l'expedició d'un NIF provisional.
M'autoritzen a incorporar a aquesta escriptura la comunicació
que reba. --------------------------------------------------------------------------SETÉ.

PRESENTACIÓ

EN

EL

REGISTRE

MERCANTIL --------------------------------------------------------------------Per

sol·licitud

expressa

dels

atorgants,

remetré

telemàticament al registre mercantil del domicili social de la
societat una còpia electrònica d'aquesta escriptura, en la forma
establida en l'article 249, apartats 2 i 3 del meu reglament. -------

HUITÉ. ACCEPTACIÓ I SOL·LICITUD REGISTRAL ---En els termes consignats, les persones compareixents
deixen formalitzada aquesta escriptura el contingut total de la
qual accepten i sol·liciten, per al supòsit i a l'efecte de l'article
63 del Reglament del registre mercantil, la inscripció parcial,
inclòs l'article relatiu a l'objecte social, d'aquesta escriptura si
no en fóra possible la inscripció total, i l'extensió de la nota,
amb expressió de les raons de denegació respecte de les
qüestions no inscrites. --------------------------------------------------------INFORMACIÓ DE DADES ----------------------------------------D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les persones compareixents queden informades i accepten la
incorporació de les seues dades als fitxers automatitzats
existents en la Notaria, sense perjudici de les remissions de
compliment obligatori. La finalitat d'aquests fitxers és realitzar la
formalització d'aquesta escriptura, la facturació i el seguiment
posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial. La identitat
i la direcció de la persona responsable dels fitxers, o si és el
cas de la persona custòdia, és la de la notària que autoritza

aquesta escriptura, amb domicili al carrer dels Trànsits, número
2, 2n, codi postal 46002 de València. ------------------------------------AUTORITZACIÓ: ----------------------------------------------------Així ho diuen i atorguen.---------------------------------------------Faig les reserves i els advertiments legals, en especial
les fiscals i l'obligació d'inscriure aquesta escriptura en el
Registre Mercantil. -------------------------------------------------------------Informe les persones que compareixen del seu dret a
llegir per elles mateixes aquest instrument i no l'usen; els
realitze la lectura íntegra en alta veu, es ratifiquen en el total
contingut i signen. --------------------------------------------------------------Del fet que les persones compareixents s'han identificat amb
els DNI indicats i de tot el que conté aquest instrument, com
també que les persones atorgants han donat el seu
consentiment lliurement i que aquest atorgament s'adequa a la
legalitat i a la voluntat de les persones atorgants i intervinents,
segons m'han manifestat, i que tots han sigut informats
degudament del valor, l'abast i l'efecte del que s'ha consignat
en aquest instrument, estés en sis folis de paper exclusiu per a
documents notarials, sèrie i números el d'aquest i els cincs
anteriors en ordre correlatiu jo, la notària, EN DONE FE.
ESTAN LES FIRMES DELS COMPAREIXENTS.
SIGNAT MARIA ISABEL MERINO CUBELLS.
RUBRICAT I SEGELLAT.

NOTA.- Referida a l'escriptura número 404/2017
del meu protocol general ordinari. -----------------------------A València, la meua residència, el dia cinc d'abril
de dos mil dèsset. ----------------------------------------------Jo, MARÍA ISABEL MERINO CUBELLS, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de València, amb residència en la
ciutat de la data, Districte de València, faig constar: En
el dia de hui sol·licite i rebut per mitjà del Servici
Telemàtic de Sol·licitud de NIF provisional del Consell
General

del

Notariat

i

l'Agència

Estatal

de

l'Administració Tributària la Comunicació Acreditativa
del

Numere

"SOCIETAT

d'Identificació
ANÒNIMA

Fiscal

de

la

Societat

DE

MITJANS

DE

COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA"
amb número d'expedient AEAT 2017C3690790166Y,
sent

el

seu

NIF

PROVISIONAL

A98907975.

Reproduïsc la dita comunicació en la seua totalitat i

deix incorporada a la present. Done per acabada la
present diligència que queda estesa en el present foli
de paper exclusiu per a documents notarials, DONE FE.
SIGNAT MARIA ISABEL MERINO CUBELLS.

NOTA.- El dia deu d'abril de dos mil dèsset, s'ha
procedit el pagament i presentació de l'Impost sobre
Transmissions Patrimonials, actes Jurídics Documentats
i Operacions Societàries, a més es presenta còpia
autoritzada electrònica de la present escriptura en
l'Oficina Liquidadora telemàticament,

la qual cosa

acredite amb còpia testimoniada del Justificant de
Presentació que incorpore a la present escriptura.
DONE FE. --------------------------------------------------------SIGNAT MARIA ISABEL MERINO CUBELLS.

NOTA.- El dia onze d'abril de dos mil dèsset,
expedisc còpia autoritzada electrònica per a la seua
remissió al Registre Mercantil DE VALÈNCIA. A València,
a onze d'abril de dos mil dèsset. Done fe. --------------------SIGNAT MARIA ISABEL MERINO CUBELLS.

NOTA.- Per a fer constar que el dia dotze d'abril
de dos mil dèsset, he rebut la comunicació remesa del
Registre Mercantil DE VALÈNCIA per via telemàtica,

d'acord amb la qual s'ha practicat l'assentisc número
336 del diari número 860. A València, a dotze d'abril
de dos mil dèsset. Done fe. ------------------------------------SIGNAT MARIA ISABEL MERINO CUBELLS.

NOTA.- Per a fer constar que el dia vint-i-cinc de
maig

de

dos

mil

dèsset,

rebut

NOTIFICACIÓ

D'INSCRIPCIÓ TOTAL, de la present, que trasllat a
paper i incorpore a la present escriptura, i ha quedat
inscrita en el tom 10287, foli 63 inscripció 1a, amb el
full V-176354. A València, a vint-i-cinc de maig de dos
mil dèsset. Done fe. ---------------------------------------------SIGNAT MARIA ISABEL MERINO CUBELLS.

NOTA.- Referida a l'escriptura número 404/2017
del meu protocol general ordinari. -----------------------------A València, la meua residència, el dia vint-i-cinc de
maig de dos mil dèsset.-----------------------------------------Jo, MARÍA ISABEL MERINO CUBELLS, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de València, amb residència en la

ciutat de la data, Districte de València, faig constar: En
el dia de hui sol·licite i rebut per mitjà del Servici
Telemàtic de Sol·licitud de NIF definitiu del Consell
General

del

Notariat

i

l'Agència

Estatal

de

l'Administració Tributària la Comunicació Acreditativa
del

Numere

"SOCIETAT

d'Identificació
ANÒNIMA

Fiscal

de

la

Societat

DE

MITJANS

DE

COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA"
amb número d'expedient AEAT 2017C3690790166Y,
sent el seu NIF DEFINITIU A98907975. Reproduïsc la
dita comunicació en la seua totalitat i deix incorporada
a la present. Done per acabada la present diligència
que queda estesa en el present foli de paper exclusiu
per a documents notarials. DONE FE. -------------------------SIGNAT MARIA ISABEL MERINO CUBELLS.

-------------------------

“Seguix Documentació Unida” ----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89
BASES DE CALCULO: 60.000,00 €
ARANCEL APLICABLE: 2, 4, Nª 8, 7
DERECHOS ARANCELARIOS - Sin IVA: 449,71 €.

ÉS PRIMERA CÒPIA AUTORITZADA i esmenada de la seua
matriu, sense efectes executius, amb la que concorda
fidelment i on queda anotada. L'expedisc a instàncies de
SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE
LA COMUNITAT VALENCIANA, en vint folis de paper
exclusiu per a documents notarials, el present i els dènou
números següents en orde correlatiu. València, El vint-i-cinc
de maig de dos mil dèsset. DONE FE.

ES COPIA SIMPLE

