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ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA I LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE 

COMUNICACIÓ EN RELACIÓ AMB LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA 
COLLA EN EL MUSEU INTERNACIONAL DE TITELLES D’ALBAIDA (MITA) 

 
Burjassot, 17 de març de 2021 

 
 
REUNITS 

 
 
D’una banda, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 

Valenciana, unipersonal (d’ara en avant, l’SAMC), amb domicili social al polígon 

d’accés a Ademús s/n, 46100 Burjassot (València) i amb el NIF A98907975, 

representada en aquest acte pel Sr. Alfred Costa Folgado, amb DNI 52749924- 

E, administrador únic, d’acord amb les facultats atorgades davant de la notaria 

del Col·legi Notarial de València del Sr. Manuel Rius Verdú, amb 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. 

 
De l’altra part, l’Ajuntament d’Albaida, representat en aquest acte pel Sr. Josep 

Antoni Albert, facultat expressament per a aquest acte per l’acord adoptat per la 

Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 16.03.2021, i 

assistit pel secretari general de la corporació, el Sr. Juan Manuel López Borrás, 

per raó del càrrec i per a donar fe de l’acte, d’acord amb allò establert a l’art. 3.2 

lletra i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 

jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació de Caràcter 

Nacional, en relació a l'article 92 bis apartat primer lletra a) de la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013 

de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, i 

l'article 162 apartat primer de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 

Règim Local de la Comunitat Valenciana. 
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Les dues parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs, i en l’exercici de 

les facultats i atribucions que tenen concedides, i reconeixent-se mútuament 

capacitat jurídica i legitimació per a subscriure la present addenda de pròrroga; 

 
 

EXPOSEN 
 
 

Primer. Que amb data 5 de juny de 2019, les dues parts van subscriure un 

conveni de col·laboració per a contribuir al foment i la difusió de la cultura 

escènica i audiovisual, en relació amb les activitats del Museu Internacional de 

Titelles d’Albaida (MITA), del qual es titular l’Ajuntament d’Albaida. 

Segon. Que, segons aquest conveni, les dues parts coincideixen a difondre la 

tasca del MITA com a centre dedicat a l’estudi i difusió de l’art de la marioneta i 

a posar en valor les seues col·leccions, que permeten definir les característiques 

dels titelles, comprendre la seua evolució des d’un context cultural i mostrar les 

últimes tendències en l’àmbit escènic i audiovisual de diversos països d’Europa, 

Àsia i Àfrica. 

Tercer. Que les dues parts coincideixen a fomentar els diferents gèneres de 
l’animació. Així mateix, es proposen recuperar titelles i body muppets que hagen 

format part de la història de la televisió autonòmica mitjançant la seua restauració 

i cessió temporal per part de l’SAMC al MITA. 

Quart. Que les dues parts treballen per a impulsar l’oci cultural familiar. Amb 

aquest objectiu, À Punt Mèdia incentiva la participació dels xiquets i xiquetes 

membres de La Colla en les visites i activitats que organitza el MITA i, per la seua 

banda, el Museu aplica un descompte del 50% sobre el preu de les activitats als 

usuaris majors de 12 anys que acompanyen, almenys, un o una membre de La 

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

Cinquè. Que segons la clàusula tercera de l’esmentat conveni, aquest tenia 

vigència fins al 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de prorrogar-se fins als 

4 anys per acord exprés entre les parts, amb l’opció de quatre anys addicionals. 
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I amb aquest efecte decideixen continuar la col·laboració i subscriure aquesta 

addenda del pròrroga al conveni específic de col·laboració, d’acord amb les 

següents 

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

redacció següent: 

“L’acord s’aplicarà des de la firma d’aquesta addenda fins al 5 de juny de 2023. 

Quan passarà aquesta data, les dues parts podran acordar una pròrroga per un 

termini de fins a quatre anys addicionals o la seua extinció”. 

Segona. Les obligacions contretes per les dues parts en la clàusula segona per 

a cobrir les activitats previstes quedaran condicionades per la normativa sanitària 

aplicable amb relació al protocol Covid. 

 
 
I, com a prova de conformitat amb tot això, les parts signen electrònicament 

aquesta addenda en la data indicada en la signatura. 

 
 
El director general de l’SAMC L’alcalde d’Albaida 

Sr. Alfred Costa Folgado Sr. Josep Antoni Albert i Quilis 
ALFREDO| 
COSTA| 
FOLGADO 

 
Firmado digitalmente por 
ALFREDO|COSTA| 
FOLGADO 
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El secretari general 
de l’Ajuntament d’Albaida 
Sr. Juan Manuel López Borrás 

 
Firmado por JOSEP 
ANTONI ALBERT 
QUILIS - DNI 
48286774E el día 
17/03/2021 con un 
certificado emitido 

LOPEZ 
BORRAS JUAN 
MANUEL - 
20426422F 
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