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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (SAMC) I ENTIDAD MUNICIPAL 
DE SERVICIOS DE LA VALL D’UIXÓ SL UNIPERSONAL (EMSEVALL, SLU) PER A LA 
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA COLLA 

 

COMPAREIXEN 

D’una part, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 

(d’ara en avant, SAMC), amb domicili a la ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, 

de Burjassot, València, amb NIF número A98907975, i en el seu nom i representació, la 

directora general, la Sra. Empar Marco Estellés, nomenada pel Consell Rector de la 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (d’ara en avant, CVMC), per acord, 

amb data de 8 de març de 2017. 

 

De l’altra, EMSEVALL SLU, amb domicili a la plaça Centre 1, la Vall d’Uixó, 12600 Castelló; 

amb CIF número B12544722, i en el seu nom i representació, Jorge García Fernández, 

conseller delegat, en virtut de les facultats atorgades davant del notari del Col·legi de 

València, el Sr. Manuel Mata Rabasa, amb data 25 de novembre de 2015, número de 

protocol 992 i inscrit en el Registre Mercantil de Castelló, tom 1054, llibre 618 foli 124, full 

CS-17324. 

 

Les dues parts, 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 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. La CVMC exerceix la funció de servei públic directament i a través de l’SAMC, 

de la qual és titular. 

 

Segon. Que entre els principis que cal observar per a la prestació del servei públic, la Llei 

recull la promoció i difusió dels valors i continguts culturals, educatius o formatius, en 

col·laboració amb les institucions d’aquest àmbit.  

http://www.cvmc.es/
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Tercer. Que l’SAMC ha impulsat la creació de La Colla, un espai que serveix per a 

identificar la marca dels continguts infantils d’À Punt Mèdia, que es poden veure per la 

televisió, consumir en línia a través del web d’À Punt o gaudir en directe amb espectacles 

com La Colla en Ruta. 

 

A més a més, La Colla també és un espai de participació i associació que permet compartir 

interessos amb els xiquets i les xiquetes d’edats entre els 0 i els 12 anys. Amb aquest 

objectiu es creen punts de trobada perquè interactuen.   

 

Quart. Que EMSEVALL SLU és una societat pública municipal encarregada de la gestió i 

explotació de les Coves de Sant Josep. Hi promouen activitats de turisme amb caràcter 

cultural i d’oci, amb els objectius de donar a conéixer les Coves, així com les restes 

arqueològiques i tot l’entorn, cosa que fomenta el contacte amb la natura i la divulgació 

educativa. Entre les activitats que programa hi ha passejos en barca, al llarg d’un dels rius 

subterranis navegables més llargs d’Europa, en família i respectant la natura. 

 

Quint. Que les dues parts estan legitimades per a formalitzar convenis en l’àmbit de les 

competències pròpies, amb la finalitat d’aconseguir els objectius referits. 

 

I, a aquest efecte, decideixen subscriure un conveni de col·laboració, d’acord amb 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 (SAMC) i EMSEVALL SLU per a difondre i 

promocionar el respecte pel medi ambient, el compromís de conservar-lo i millorar-lo i 

informar sobre els paratges naturals i conéixer-los des del punt de vista científic. Igualment, 

les dues parts treballaran per a contribuir a fomentar i difondre la cultura rural, l’aventura, 

i l’oci, especialment en relació amb les matèries mediambientals. 

 

 

http://www.cvmc.es/
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SEGONA. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

En el marc d’aquest acord general de col·laboració, l’SAMC i EMSEVALL SLU es 

comprometen a treballar conjuntament en els àmbits següents. 

 

1. Dinàmiques interactives amb els xiquets i xiquetes 

Els mitjans d’À Punt (televisió, ràdio, web i xarxes socials) i EMSEVALL SLU col·laboraran 

en iniciatives destinades a conscienciar el públic en general, i especialment l’infantil i 

juvenil, en la necessitat de conservar el medi ambient, millorar-lo i combatre les 

dinàmiques socials que poden deteriorar-lo. Amb aquesta finalitat, À Punt incentivarà la 

participació dels membres de La Colla en les visites i activitats que organitza les Coves 

de Sant Josep. Amb aquest objectiu, EMSEVALL SLU aplicarà un descompte de 0,50 € 

en les entrades dels xiquets de 4 a 13 anys i d’1,50 €, en l’entrada general d’adults, als 

membres de La Colla que presenten el carnet oficial de La Colla d’À Punt. Aquest 

descompte no és acumulable a altres promocions. El membre de La Colla ha d’anar 

sempre acompanyat d’un adult. 

Per la seua part, À Punt incorporarà en el seu web el logotip, la descripció de les activitats, 

les dades de contacte i l’enllaç al web de les Coves en aquelles activitats i promocions que 

es facen de manera conjunta, així com en el newsletter que La Colla envie setmanalment 

als seus membres. 

 

2. Col·laboració en la producció audiovisual 

EMSEVALL SLU podrà col·laborar, amb la cessió de les seues instal·lacions, en la 

gravació de programes de difusió cultural impulsats per À Punt Mèdia. Les gravacions es 

faran sense que afecten el funcionament de les Coves de Sant Josep i en els títols de 

crèdit del programa constarà la col·laboració de l’Ajuntament de Vall d’Uixó i 

d’EMSEVALL SLU. 

 

TERCERA . DURACIÓ I PRÒRROGA 

 

L’acord aplicable des de la firma fins al 31 de desembre de 2020 i serà prorrogable 

automàticament, sempre que cap de les parts manifeste inconformitat amb la pròrroga.  

 

 

http://www.cvmc.es/
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QUARTA. OBLIGACIONS ECONÒMIQUES 

 

L’aplicació i execució d’aquest acord no suposa noves obligacions econòmiques per 

a cap de les parts i, si n’hi haguera, haurà de ser atesa, en tot cas, amb els seus mitjans 

personals i materials. 

 

QUINTA.  CAUSES DE RESOLUCIÓ   

 

Aquest conveni es pot resoldre per les causes següents: 

1)    Per l’expiració del termini de durada. 

2)    Per acord mutu entre les parts. 

3)    Per incompliment del que estableix aquest conveni. 

 

 

SISENA.  EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT. ASSEGURANCES 

 

L’SAMC no serà responsable, en cap cas, dels danys, perjuís, lesions o desperfectes 

personals o materials que els socis de La Colla puguen causar a les instal·lacions i béns 

del medi i/o a terceres persones en les visites i activitats que organitze l’empresa. 

Igualment, l’SAMC no serà responsable de les cancel·lacions de visites o activitats, o del 

risc d’impagaments per part dels membres de La Colla o dels adults que els acompanyen. 

Així mateix, l’SAMC no serà responsable en cap cas dels danys, perjuís o lesions que els 

membres de La Colla puguen patir com a conseqüència de les visites i activitats 

organitzades per l’empresa. EMSEVALL SLU haurà de mantindre vigents en tot moment 

les pòlisses d’assegurança necessàries per tal de cobrir suficientment els riscos que es 

puguen derivar de l’organització de les visites i activitats esmentades. 

 

SETENA.  PROTECCIÓ DE DADES 

 

El compliment de les obligacions d’aquest conveni s’ha d’ajustar a les exigències derivades 

del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

quant a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d’aquestes, especialment en allò que fa referència a la confidencialitat 

http://www.cvmc.es/
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de la informació i dels resultats. Per això s’aplicaran les mesures de caràcter tècnic, 

administratiu, informàtic i organitzatiu que siguen necessàries per a complir els requisits 

legals i, en particular, garantir la seguretat i la integritat de les dades i la protecció per 

alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats. 

 

HUITENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 

 

Aquest acord es regeix per les clàusules que conté i per la normativa general que li siga 

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

efectes o la resolució d’aquest conveni hauran de resoldre’s per mitjà d’acord mutu. Si no 

és possible arribar a un acord, seran sotmeses a la jurisdicció civil i als jutjats i tribunals 

de la ciutat de València. 

 

NOVENA. PUBLICITAT 

 

Aquest conveni, una vegada subscrit, es publicarà en el Portal de Transparència de la 

Generalitat (GVA Oberta) 

 

I després d’haver-lo llegit i haver manifestat la conformitat amb aquest conveni, les parts 

firmen aquest document: 

 

Burjassot, ..... de ................ de 2019 

 

Per la Societat Anònima 

de Mitjans de Comunicació 

 

 

 

 

 

Sra. Empar Marco Estellés 

 

Per EMSEVALL SLU 

 

 

 

 

 

 

Sr. Jorge García Fernández 

  

http://www.cvmc.es/
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