
                                                    
  

 
 
ADDENDA DE MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,  

INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT VALENCIANA I LA CORPORACIÓ 

VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PER TAL DE PROMOURE EN LA SOCIETAT 

VALENCIANA I, ESPECIALMENT, EN L’ALUMNAT, L’EDUCACIÓ, LA CULTURA, LA DIVULGACIÓ 

DE LA INVESTIGACIÓ, ELS ESPORTS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ I DE LES LLENGÜES 

ESTRANGERES, ESPECIALMENT DE L’ANGLÈS, D’ACORD AMB EL LLIBRE D’ESTIL I LA CARTA DE 

VALORS DE LA CVMC. 

 

València, 

 

REUNITS 

D'una part, la Generalitat, representada per Vicent Marzà Ibáñez, conseller d'Educació, Cultura 

i Esport de la Generalitat Valenciana, nomenat per Decret 6/2019, de 17 de juny, del president 

de la Generalitat, pel qual nomena a les persones titulars de la vicepresidència i de les 

conselleries, ateses les funcions assumides en virtut del Decret 5/2019, de 16 de juny, del 

president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les 

conselleries, i les seues atribucions, en relació amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, 

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

Generalitat, trobant-se autoritzat per a la signatura d'aquesta addenda per Acord del Consell de 

data 3 de desembre de 2021. 

I, d’una altra, Mar Iglesias García, vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de 

la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, creada 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, com a entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica, 

i en virtut del nomenament com a vicepresidenta segons acord del Consell Rector de 26 

d’octubre de 2016, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.2 del Reglament Orgànic 

i Funcional del Consell Rector (DOGV 7.960 de 18.01.2017), amb l’aprovació prèvia d’aquest 

òrgan de data 4 de novembre de 2021. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a formalitzar aquest 

conveni i 

 

EXPOSEN 

1. Amb data 21 de desembre de 2017 es va signar entre la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport, actualment Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (a partir d’ara, la CECE), i la 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (a partir d’ara, la CVMC) un conveni per tal 

de promoure en la societat valenciana i, especialment, en l’alumnat, l’educació, la cultura, la 
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divulgació de la investigació, els esports i la normalització del valencià i de les llengües 

estrangeres, especialment de l’anglès, d’acord amb el llibre d’estil i la carta de valors de la CVMC. 

2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana és el departament del 

Consell al qual correspon exercir les competències en matèria d’educació, cultura, política 

lingüística i esport, de conformitat amb l’article 7 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president 

de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les 

seues atribucions. 

3. La clàusula quarta del conveni preveu que aquest tindrà una durada de quatre anys podent 

les parts, en qualsevol moment abans de la finalització del termini anterior, acordar 

unànimement la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 

4. A més de prorrogar el conveni mitjançant aquesta addenda les parts acorden suprimir 

d’aquest l’apart referit a les activitats respecte a l’arxiu audiovisual de RTVV, atés el canvi de 

situació de l’arxiu, d’una banda, per la signatura el 17 de març de 2021 per part de Presidència 

de la Generalitat i de la CVMC d’un conveni per a l’explotació de l’arxiu i d’altra per la recent 

constitució del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana amb competències sobre 

aquest. 

5. La finalitat d’aquesta col·laboració és el foment de la creativitat i la producció de béns 

culturals, esportius i educatius de la nostra Comunitat, el foment de la nostra cultura, la 

dinamització i la normalització del valencià amb l’emissió multilingüe de les obres audiovisuals 

en castellà i anglès o, si escau, en versió original i el subtitulat al valencià i al castellà. 

Per tant, ambdues parts formalitzen aquesta addenda d’acord amb les següents: 

 

CLÀUSULES 

Primera. Supressió de l’apartat E) de la clàusula segona del conveni 

Les parts acorden suprimir del conveni signat el 21 de desembre de 2017 entre la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, actualment Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i 

la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per tal de promoure en la societat 

valenciana i, especialment, en l’alumnat, l’educació, la cultura, la divulgació de la investigació, 

els esports i la normalització del valencià i de les llengües estrangeres, especialment de l’anglès, 

d’acord amb el llibre d’estil i la carta de valors de la CVMC, l’apartat E) Activitats respecte a 

l’arxiu audiovisual, de la clàusula segona. 

 

Segona. Pròrroga 

Les parts firmants acorden la pròrroga per quatre anys de l’esmentat conveni. 
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Tercera. Obligacions econòmiques 

L’aplicació i execució d’aquesta addenda, incloent-se a aquest efecte tots els actes jurídics que 

pogueren dictar-se en la seua execució i desplegament, no podrà suposar obligacions 

econòmiques addicionals per a la CECE ni per a la CVMC i, en tot cas, hauran de ser ateses amb 

els seus mitjans personals i materials. 

 

Quarta. Efectes de l’addenda 

Aquesta addenda de modificació i pròrroga del conveni tindrà efectes des del dia 21 de 

desembre de 2021 fins al 20 de desembre de 2025. 

 

Cinquena. Comissió Tècnica de Seguiment 

1. Continuara estant constituïda la comissió de seguiment, integrada per una 

representació de cadascuna de les entitats, per als seguiment i aplicació d’aquesta 

addenda. 

2. Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 

a. Supervisar l’execució de la addenda, així com adoptar les decisions i dictar les 

instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de les activitats 

convingudes, incloent-hi a aquest efecte la solució, en primera instància, de les 

controvèrsies d’interpretació i complimente que puguen platejar-se respecte del 

conveni. 

b. Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant 

l’execució de la addenda, així com, si és el cas, proposar les actualitzacions o 

modificacions corresponents en les anualitat derivades del retard. 

c. Emetre un informe o valoració final sobre el grau de compliment dels objectius 

consignats en la addenda. 

 

Sisena. Causes de resolució i formes de acabar les actuacions en execució 

Les parts poden denunciar la addenda mitjançant escrit fefaent, amb tres mesos d’anticipació al 

venciment, sense que això afecte a les accions en curs, la finalització de les quals s’hauria de dur 

a terme, en tot cas, d’acord amb el que s’hi haja establert. 

A més, seran causa de resolució de la present addenda, amb els efectes que legalment siguen 

procedents: 

1. El mutu acord entre les parts. 

2. La impossibilitat sobrevinguda de complir la fi de la addenda per l’extinció de la 

personalitat jurídica d’alguna de les parts. 
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3. L’incompliment greu de les obligacions assumides per alguna de les parts, amb la 

denúncia prèvia expressa de l’altra part. 

Quan es produïsca algun d’aquests supòsits, la comissió de seguiment es reunirà per a establir 

els criteris en què hagen de finalitzar les actuacions en execució. 

El no compliment de les obligacions assumides en la addenda per alguna de les parts, pot tindre 

com a conseqüència la resolució de la mateixa. 

 

Setena. Publicitat i Transparència. 

La present addenda serà objecte de publicació en el Portal de Transparència de la Generalitat 

(Gva Oberta) en virtut de l’article 9.1.c, i 10, de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon 

govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com de l’article 12.2 del Decret 

105/2017, de 28 de juliol, del Consell. 

 

Huitena. Resolució de conflictes 

Totes les  discrepàncies que puguen sorgir en la interpretació de la addenda o sobre el seu 

incompliment, es resoldran en la via administrativa i posteriorment, una vegada esgotada 

aquesta, a través de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Així ho acorden i firmen,  després d'haver-ne fet la lectura, al lloc i la data de la signatura. 

 

EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I 
ESPORT 
 
 
 
 
 
 
            Vicent Marzà Ibáñez 

LA VICEPRESIDENTA I PRESIDENTA EN 
FUNCIONS DEL CONSELL RECTOR DE LA 
CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 
 
 
 
 
                             Mar Iglesias García 
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