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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE 
MITJANS DE COMUNICACIÓ I LA FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT MAJOR 

 
 
D’una banda, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 
Comunitat Valenciana, unipersonal, amb el domicili social al polígon Accés 

Ademús, s/n, 46100, Burjassot (València) i amb el NIF A98907975, representada 

en aquest acte pel Sr. Alfred Costa Folgado, amb DNI 52749924E, administrador 

únic, d’acord amb les facultats atorgades davant del notari del Col·legi Notarial 

de València, Sr. Manuel Rius Verdú, de data 9 de març de 2020, amb el número 

de protocol 527, i inscrita en el Registre Mercantil de València, amb data 11 de 

març de 2020, tom 10287, foli 63, inscripció 1/M, full número V-176354 (d’ara en 

avant l’SAMC). 

 
De l’altra, la Fundació Amics de la Gent Major de la Comunitat Valenciana 
(d’ara en avant, AGM), amb domicili al carrer d’Erudit Orellana, 22, 46008, de 

València, amb CIF G98275449, representada en aquest acte pel Sr. Antonio 

Miguel Fernández, amb DNI 04531895K, en qualitat de president. 

 
Els dos representants, que es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient, 

 
 

EXPOSEN 
 
 
PRIMER. Que la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i 

televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, crea la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i li atribueix l’exercici de les 

competències que corresponen a la Generalitat per al disseny i el 

desenvolupament de projectes, la generació de produccions i continguts i la 

prestació del servei públic audiovisual, amb l’oferta i la difusió dels continguts a 

través de les actuals i de les noves tecnologies que puguen sorgir. La CVMC 

exerceix la funció de servei públic directament i a través de l’SAMC, de la qual 

és titular, amb la marca corporativa À Punt. 
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SEGON. Que entre els principis que cal observar per a la prestació del servei 

públic, la Llei 6/2016 recull la generació de continguts informatius i la difusió 

d'informació objectiva, veraç, accessible i imparcial que s'ha d'ajustar a la 

pluralitat política, social, ideològica i territorial de la Comunitat Valenciana; 

promoure la participació plural i democràtica en les informacions i continguts 

mitjançant l'exercici del dret d'accés als mitjans; afavorir la convivència, el 

respecte, el diàleg i la cooperació entre les persones amb independència de 

l'origen, ètnia, creences, orientació sexual o qualsevol altra circumstància 

personal o social; prestar una especial atenció a les necessitats d'informació de 

proximitat; donar suport a la integració social de les minories, i donar veu i 

visibilitat a grups socials amb necessitats específiques. 

TERCER. Que AGM és una fundació sense ànim de lucre, basada en el 

voluntariat, que s’acull a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la 

Comunitat Valenciana i a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions; té 

personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’actuar per a administrar i disposar 

dels seus bens i complir les finalitats per a les quals s’ha constituït. AGM va rebre 

en 2019 el primer premi a les bones pràctiques, en el XXI Congrés Estatal del 

Voluntariat. 

QUART. Que entre els objectius d’AGM hi ha desenvolupar accions dirigides a 

millorar el benestar afectiu de les persones majors que senten soledat. També 

són finalitats de la Fundació la promoció i formació del voluntariat, i la 

sensibilització de la societat sobre el problema de la soledat i l'aïllament de les 

persones majors. 

CINQUÉ. Per a promoure els seus fins fundacionals, AGM coopera i estableix 

convenis i acords amb institucions públiques i privades, impulsant plans, 

programes, projectes i/o accions coordinades. 

 
SISÉ. Que les dues parts estan legitimades per a formalitzar acords de 

col·laboració amb altres entitats i administracions públiques, en l’àmbit de les 

competències pròpies, amb la finalitat d’aconseguir els objectius que els han 

sigut encomanats. 
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I, amb aquest efecte, decideixen subscriure un acord específic de col·laboració, 

segons les següents 

 
 

CLÀUSULES 
 
 
 
PRIMERA. FINALITAT DE L’ACORD 

 
Aquest acord estableix el marc de col·laboració entre la Societat Anònima de 

Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i la Fundació Amics de la 

Gent Major de la Comunitat Valenciana per a difondre i promocionar les accions 

solidàries, basades en el voluntariat, que impulsen per a acompanyar les 

persones majors que pateixen la soledat, preferentment amb escassos recursos 

econòmics. 

El present conveni té la naturalesa dels previstos en l’article 6.1 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en no tindre la consideració 

de contracte subjecte a l’esmentada llei, ja que de l’aplicació no es deriva cap 

contraprestació. 

 
 
SEGONA. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 
1. À Punt, mitjà col·laborador del Dia Internacional de les Persones Majors 

 
En virtut d’aquest acord, À Punt es converteix en el mitjà col·laborador d’AGM en 

la difusió dels actes organitzats al voltant del Dia Internacional de les 

Persones Majors. Les dos parts col·laboraran a sensibilitzar sobre la situació 

d’exclusió que pateixen milers de persones majors i promouran el paper actiu 

que han de tindre. 
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2. Difusió d’iniciatives inclusives d’AGM 

 
Els diversos mitjans d’À Punt (televisió, ràdio, web i xarxes socials) difondran les 

iniciatives impulsades per AGM amb l’objectiu d’ampliar el nombre de persones 

que puguen ser coneixedores dels programes d’acció social que promou la 

Fundació. 

En aquesta línia, es tindrà especial cura en difondre les campanyes de 

sensibilització social que AGM promou per a conscienciar les persones i les 

institucions públiques i privades de la greu situació de soledat no desitjada i el 

risc d’exclusió social que pateixen moltes persones majors i les conseqüències 

en la seua qualitat de vida. Igualment, es farà difusió dels acompanyaments 

afectius que realitzen els voluntaris en domicilis, residències i hospitals. 

AGM col·laborarà amb els mitjans de l’SAMC facilitant els contactes necessaris 

per a poder completar la cobertura en informatius, programes i xarxes socials. 

 
 
TERCERA. DURACIÓ 

 
L’acord és aplicable des de la data de la firma i tindrà una durada de dos anys, i 

podrà renovar-se per acord exprés de les dues parts, fins a completar un total de 

quatre anys. 

 
 
QUARTA. OBLIGACIONS ECONÒMIQUES 

 
L’aplicació i l’execució d’aquest acord no representa obligacions econòmiques 

per a cap de les parts, i si n’hi hagueren hauran de ser ateses, en tot cas, amb 

els seus mitjans personals i materials. 

 
 
CINQUENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I NOTIFICACIONS 

 
1. Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per un representant de 

cadascuna de les entitats, per a la supervisió i aplicació d’aquest acord. 
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2. Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 

- Supervisar l’execució de l’acord així com adoptar les decisions i dictar les 

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

activitats convingudes. 

- Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar 

durant l’execució de l’acord, així com, si és el cas, proposar les 

modificacions corresponents per a esmenar-los. 

 
3. Les persones membres d’aquesta comissió seran les següents, també a 

efectes de notificacions: 

Per part de l’SAMC: Albert Vicent Moreno, amb l’adreça electrònica 

projeccio@cvmc.es per a notificacions. 

Per part d’AGM: Charo Banacloche Giner, amb l’adreça electrònica 

info@fundacionagm.org per a notificacions: 
 
 

SISENA. MODIFICACIÓ I RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts poden modificar o denunciar aquest document en qualsevol moment 

per acord mutu, de forma expressa i per escrit, per mitjà d’un preavís d’un mes 

abans de la data en què es vulga deixar sense efecte. 

Seran causes de terminació i/o resolució del conveni: 

a) Per acord mutu de les parts. 

b) Per incompliment de las obligacions assumides per qualsevol de les parts. 

c) Per denúncia d’una de les parts, notificada formalment. 

d) Per la resta de causes legalment previstes. 
 
 
SETENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 

 
Aquest acord es regirà per les clàusules que marca, per la interpretació que en 

faça la comissió de seguiment i per la normativa general que hi siga aplicable. 

Les qüestions litigioses a què puga donar lloc la interpretació, modificació, els 

efectes o la resolució d’aquest document de col·laboració han de resoldre’s per 

l’acord de les dues parts o, si és el cas, per mitjà de la comissió de seguiment 

mailto:projeccio@cvmc.es
mailto:info@fundacionagm.org
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que s’hi ha previst. Si no és possible arribar a un acord, se sotmetran a la 

jurisdicció civil i als jutjats i tribunals de la ciutat de Paterna. 

 
 
HUITENA. PROTECCIÓ DE DADES 

 
El compliment de les obligacions d’aquest acord s’ajustarà a les exigències 

derivades del 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, així com 

a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. Especialment en allò que fa referència a la 

confidencialitat de la informació i als resultats, s’hi aplicaran les mesures de 

caràcter tècnic, administratiu, informàtic i organitzatiu que resulten necessàries 

per a complir els requisits legals i, en particular, es garantirà la seguretat i la 

integritat de les dades i la seua protecció davant d’alteracions, pèrdues, 

tractaments o accessos no autoritzats. En aquest sentit, cadascuna de les parts 

tindrà la condició de responsable del tractament. 

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució d’aquest 

conveni a l’empara de les previsions de l’article 6.1.b del Reglament general de 

protecció de dades. 

Les dades es conservaran en virtut de la legislació aplicable en el dret mercantil, 

penal i civil, i mentre hi haja relació entre les parts amb motiu d’aquest conveni. 

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 

portabilitat, limitació o oposició al tractament aportant còpia d’un document oficial 

que els identifique (NIF/NIE, passaport) i, si fora necessària, documentació 

acreditativa de la seua sol·licitud. 

 
Amb caràcter general, les dades personals no s’han de comunicar a tercers, ni 

s’han de transferir a països tercers, excepte per obligacions legals. 
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I, en senyal de conformitat, totes les parts signen l’exemplar únic en què es 

formalitza el present contracte, en format electrònic, mitjançant l’ús de sistemes 

de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats digitals qualificats 

de firma electrònica. 

A tots els efectes legals oportuns, aquest contracte s’entendrà formalitzat per les 

parts en el domicili social de l’SAMC (Burjassot, València) i en la data posterior 

de totes aquelles dates que figuren en les firmes electròniques assenyalades que 

les parts insereixen a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la Societat Anònima 

de Mitjans de Comunicació 

Per la Fundació Amics de la Gent 

Major de la Comunitat Valenciana 

 

ALFREDO| 
COSTA| 
FOLGADO 
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Sr. Alfred Costa Folgado Sr. Antonio Miguel Fernández 
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