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ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT 
ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ I L’ASSOCIACIÓ SKYLINE 

FESTIVAL PER A LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL FESTIVAL DE 
CURTMETRATGES DE BENIDORM 

 

D’una part, el senyor Alfred Costa Folgado, en nom i representació de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (d’ara en 

avant, l’SAMC), domiciliada al polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot, 

amb CIF número A98907975.  

 

De l’altra part, la senyora Beatriz Hernández García, en nom i representació de 

la l’Associació Skyline Festival (d’ara en avant, l’Associació), domiciliada al 

carrer de l’Arxiduc Otó d’Habsburg, 15, 03503, Benidorm, amb CIF número 

G42639609.  

 

Les dues representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i  

EXPOSEN 

Primer. Que amb data 30 de gener de 2020 les dues parts van subscriure un 

Conveni de Col·laboració per a difondre i promocionar la cultura i la producció 

audiovisual en el marc de les activitats de la quarta edició de l’Skyline Film 

Festival, que estava previst celebrar del 21 al 29 de març de 2020 a Benidorm. 

Segon. Que amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, seguint les indicacions 

del Ministeri de Sanitat i de l’Ajuntament de Benidorm, el 12 de març de 2020 la 

direcció de l’Skyline Film Festival va decidir ajornar el certamen. 

Tercer. Que una vegada conegudes les diverses fases del “Pla per a la transició 

cap a una nova normalitat” del govern d’Espanya, els organitzadors de l’Skyline 

Film Festival han decidit reprogramar les activitats previstes entre els dies 1 i 12 

de juliol. 

I a tal efecte decideixen subscriure aquesta addenda al conveni específic de 

col·laboració, d’acord amb les següents 
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CLÀUSULES 

Primera. Es modifica la clàusula tercera del conveni “Durada i pròrroga” amb la 

redacció següent:  

«Aquest acord s’aplicarà des de la signatura fins a la celebració de la quarta 

edició de l’Skyline Film Festival, convocada de l’1 al 12 de juliol de 2020 a 

Benidorm.» 

Segona. En consonància amb la clàusula anterior, s’adapten les referències al 

nou calendari de celebració del Festival en les clàusules primera i segona del 

Conveni de Col·laboració. 

Tercera. Les obligacions contretes pel Festival en la clàusula segona del 

Conveni per a visibilitzar la condició d’À Punt com a mitjà oficial s’adaptaran a la 

normativa sanitària aplicable en el moment de realització del certamen. 

Quarta. Les obligacions contretes per À Punt en la clàusula segona  per a cobrir 

les activitats previstes (presentació, gala de cloenda i altres) i participar en la 

presentacions de continguts, debats o taules redones programades s’adaptaran 

a la normativa sanitària aplicable en el moment de realització del certamen. 

I, en prova de conformitat amb tot això, les parts signen electrònicament aquesta 

addenda en la data indicada en la signatura. 

 

   

Per la Societat Anònima   Per l’Associació 

de Mitjans de Comunicació                                  Skyline Festival 

 

 

 

 

     Sr. Alfred Costa Folgado           Sra. Beatriz Hernández García 
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