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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS 

DE COMUNICACIÓ I VERTICAL FUN S.L. PER A LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE 

LA COLLA 

REUNITS 

 

D'una part, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 

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

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

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

en la seua condició de persona física designada per a l'exercici del càrrec 

d'administrador únic que ostenta la Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació, designació que va tindre lloc per acord del Consell Rector de 6 de març 

de 2020, el qual va ser elevat a públic mitjançant escriptura atorgada davant el notari 

de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de València, Sr. Manuel Rius Verdú, amb data de 9 

de març de 2020, número de protocol 527, i inscrit en el Registre Mercantil de 

València el dia 11 de març de 2020, tom 10287, foli 63, inscripció 1/M, full número V-

176354. 

 

I, de l’altra, VERTICAL FUN S.L., amb NIF B67496026, amb domicili a l'efecte del 

present conveni en C/ Alaba, 100- THE NEST, 08018, Barcelona, degudament 

representada per Frédéric Donche, amb NIE Y0253407F; en la seua condició 

d’administrador únic, facultats que te atorgades en virtut de l’escriptura de constitució 

formalitzada front al Notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Barcelona, D. Borja 

Criado Malagarriga, el 25 de setembre de 2019, amb número 3492 del seu protocol, 

degudament inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona.  

 

En l’ús de les facultats que tenen conferides, ambdues parts es reconeixen la 

capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest conveni i a tal efecte,  
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MANIFESTEN 

 

i.- Que a partir de 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, es crea 

la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (d'ara en avant, la CVMC), a 

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

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

titular. 

ii.- Que la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, estableix com a principi que 

cal observar en la prestació del servei públic la promoció i difusió dels valors i 

continguts culturals, educatius i formatius, en col·laboració amb les institucions 

d’aquest àmbit. Aquest principi està desenvolupat al Mandat Marc a la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació previst en l’article 6 de la Llei 6/2016, de 15 

de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiotelevisió d’àmbit autonòmic de 

titularitat de la Generalitat, on s’insta a la CVMC a fer un disseny de programes que 

estimulen un ús saludable de la televisió i a “incentivar l’activitat dels menors cap a 

la creativitat, l’actitud crítica, el treball en equip, l’estudi i l’oci.” 

iii.- 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’A Punt o gaudir en directe amb 

espectacles com La Colla en Ruta. 

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

interessos als xiquets i xiquetes d’edats compreses entre els 0 a 12 anys, creant 

punts de trobada perquè hi interactuen.   

iv.- Que, per garantir el compliment dels objectius expressats, la CVMC s’ha dotat 

d’una Carta de Valors, que serveix de referència tant per als continguts infantils i 

juvenils que s’emeten, com per a les accions i activitats que se’n deriven.  

Les principals qualitats que promou la Carta de Valors són: la convivència; el 

respecte a la diversitat; el foment de la cultura científica i dels coneixements culturals, 
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artístics i humanístics; la posada en valor de la cultura de l’esforç i la superació; el 

foment de la vida saludable, de l’esport i la promoció del joc net; el respecte pel medi 

ambient i el compromís per conservar-lo i millorar-lo; el principi d’igualtat efectiva 

entre homes i dones, cooperant en les estratègies contra la discriminació del 

col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals; el foment i la 

difusió del valencià i la cultura; la promoció de  l’accés i la utilització de les noves 

tecnologies a fi d’impulsar la societat de la informació. 

v.- Que l’empresa VERTICAL FUN S.L. te per objecte social l’explotació de centres 

d’oci i d’entreteniment, així com l’organització d’esdeveniments per a  grups, i que es 

dedica a activitats d’escalada indoor, rocòdorms i circuits d’aventura que té com 

objectiu promoure i facilitar la pràctica de  l’escalada entre els xiquets i xiquetes dins 

d’un entorn segur a més d’ésser un espai d’oci familiar. 

 

vi.- Que ambdues parts volen establir els mecanismes oportuns per col·laborar en la 

promoció de les activitats d’escalada indoor, rocòdroms i circuits d’aventura i en la 

facilitació de la pràctica d’escalada entre els xiquets i xiquetes membres de La Colla, 

per la qual cosa acorden formalitzar el present conveni amb subjecció a les següents: 

 

 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA.- Objecte del conveni. 

L’objecte d’aquest conveni és regular un marc de col·laboració i coordinació entre 

l’SAMC i VERTICAL FUN S.L. per a promocionar i difondre l’esport de l’escalada 

entre els xiquets i xiquetes.  

 

SEGONA.- Compromisos de les parts. 

En el marc d’aquest conveni general de col·laboració, l’SAMC i VERTICAL FUN S.L 

es comprometen a treballar conjuntament en els àmbits següents: 

 

 



                                                                          
 
 

4 
 

1. Compromisos adoptats per l’SAMC.  

L’SAMC i VERTICAL FUN, S.L col·laboraran en iniciatives destinades a conscienciar 

el públic en general, i especialment l’infantil i juvenil, en la necessitat de practicar 

esport. Amb aquesta finalitat, L’SAMC incentivarà la participació dels membres de 

La Colla en les activitats que ofereix VERTICAL FUN, S.L. 

L’SAMC incorporarà en la web d’À Punt el el logotip, la descripció de les activitats, 

les dades de contacte i l’enllaç al web de VERTICAL FUN, S.L en aquelles activitats 

i promocions que es facen de manera conjunta, així com en el newsletter que La 

Colla envie setmanalment als seus membres. 

Pel que fa a la col·laboració en la producció audiovisual, a les gravacions de 

programes de difusió cultural impulsades per l’SAMC, constarà a col·laboració de 

l’empresa VERTICAL FUN S.L. 

2. Compromisos adoptats per VERTICAL FUN S.L. 

Per la seua part, VERTICAL FUN, S.L aplicarà descomptes del 10% en les entrades 

d’un hora, dels xiquets i xiquetes de 4 a 12 anys que acrediten ser membres de La 

Colla, amb un codi de descompte que li facilitarem als membres de La Colla. Aquest 

codi serà diferent cada 3 mesos per part de VERTICAL FUN, S.L., i els descomptes 

no són acumulables a altres promocions. Per a accedir al centre, els membres de La 

Colla hauran d’anar sempre acompanyats d’una persona adulta. 

Pel que fa a la col·laboració en la producció audiovisual, VERTICAL FUN, S.L podrà 

col·laborar, amb la cessió de les seues instal·lacions, en la gravació de programes 

de difusió cultural impulsats per l’SAMC. 
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TERCERA.- Drets de propietat intel·lectual: titularitat, autoritzacions i 

declaracions. 

VERTICAL FUN S.L. manifesta que està àmpliament facultada per a l’atorgament del 

present conveni i que a l’efecte ostenta els drets y/o les autoritzacions necessàries 

respecte dels continguts, vídeos, fotografies i la resta de materials que és compromet 

a facilitar a l’SMAC per la seua difusió. 

QUARTA.- Contraprestació econòmica i limitació de responsabilitat. 

El present conveni no suposa contraprestació econòmica entre les parts, sinó que 

cadascuna assumeix les despeses pròpies dels seus compromisos. 

 

La col·laboració establerta, no es podrà considerar com a constitució de societat o 

associació entre les parts, que assumiran únicament els compromisos expressament 

previstos. La responsabilitat de cadascuna de les parts es limitarà als compromisos 

que s’hi estipulen. 

 

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

desperfectes personals o materials que els membres de La Colla puguen causar a 

les instal·lacions i béns  de Vertical Fun, S.L i/o les activitats que organitze dita 

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, perjudicis o lesions 

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

organitzades per l’empresa. Vertical Fun, S.L haurà de mantindre vigents en tot 

moment les pòlisses d’assegurança necessàries per a cobrir suficientment els riscos 

que es puguen derivar de l’organització de les referides activitats. 

 

CINQUENA.- Comissió tècnica de seguiment. 

Per a dur a terme l’objecte d’aquest conveni es constitueix una comissió de 

seguiment, integrada per un representant de cadascuna de les parts. 
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La comissió tindrà les funcions següents: 

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

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

convingudes i incloure-hi, a l’efecte, la solució, en primera instància, de les 

controvèrsies d’interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte del text 

acordat. 

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

l’execució del conveni, així com, si és el cas, proposar-ne les actualitzacions o 

modificacions corresponents en les anualitats derivades del retard. 

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

que es consignen en el conveni. 

Les parts designen com membres de la comissió de seguiment a les següents 

persones: 

Per part de l’SAMC: 

-Sra. Susana Santafé Marcilla, amb l’adreça electrònica següent per a notificacions: 

susana.santafe@cvmc.es.  

Per part de VERTICAL FUN S.L.: 

- Frédéric Donche, amb l’adreça electrònica següent per a notificacions:   

fdonche@verticalfun.es 

 

SISENA.- Vigència. 

La vigència d’aquest conveni s’estableix des de la seua signatura i s’estendrà per un 

període de dos anys des de la referida data de la signatura.  

Les parts podran acordar, amb anterioritat a la data de finalització de la vigència del 

conveni, la pròrroga del mateix fins a un màxim total de dos anys addicionals.  

 

 

 

mailto:susana.santafe@cvmc.es
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SETENA.- Incompliment del conveni. 

L'incompliment de qualsevol dels compromisos adquirits per les parts, facultarà la 

part complidora a exigir el seu compliment efectiu en el termini màxim de dos dies.  

Si, transcorregut el citat termini, la part incomplidora persistira en la seua acció, la 

part complidora podrà comunicar a la part incomplidora la seua voluntat de resoldre 

anticipadament el conveni amb una antelació mínima de dos dies, sense prejudici de 

les responsabilitats que puguen correspondre per tal incompliment. 

 

HUITENA.- Causes d'extinció i resolució del conveni. 

El present conveni s'extingirà per l'expiració del termini de vigència acordat. 

 

A més, també seran causes d'extinció del present conveni les següents: 

a) El mutu acord de les parts signants formalitzat per escrit. 

b) L'incompliment de qualsevol dels compromisos que assumeixen les parts i/o 

l'incompliment de qualsevol de les disposicions legalment aplicables durant el 

període de vigència, en els termes establits en la clàusula setena. 

d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de continuar amb l'objecte del 

conveni. 

e) Les causes generals establides per la legislació vigent. 

 

NOVENA.- Modificació del conveni 

El contingut del present conveni podrà ser modificat o completat per l'acord unànime 

de les parts que el subscriuen.  

 

DÈCIMA.- Confidencialitat i tractament de dades personals 

L’SAMC i VERTICAL FUN S.L. es comprometen a mantindre la confidencialitat sobre 

la informació i els assumptes dels quals tinguen coneixement en ocasió d'aquest 

conveni (informació confidencial). En el marc de col·laboració mútua establit en 

aquest acord, les parts es comprometen a intercanviar quanta informació resulte 

rellevant i d'interés per a la planificació i coordinació de l’objecte del conveni. 

Així mateix, totes dues parts es comprometen a utilitzar la informació a la qual tinguen 

accés en ocasió de l'execució del present conveni únicament per a l'exercici dels fins 
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previstos en el marc d'aquest. La revelació de la informació confidencial podrà donar 

lloc a la responsabilitat corresponent pels danys i perjudicis que pogueren derivar-

se. 

ONZENA. Transparència, subministrament d'informació i dades obertes. 

L’SAMC, com a entitat del sector públic instrumental de la Generalitat, està sotmesa 

a les obligacions de transparència establides en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 1/2022, de 

13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana. Així doncs, el 

contingut d’aquest conveni podrà ser objecte de publicació al portal de transparència 

de la Generalitat. 

 

DOTZENA.- Naturalesa, resolució de controvèrsies i jurisdicció. 

El present conveni es troba exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Les parts es comprometen a tractar de resoldre de mutu acord les discrepàncies que 

puguen sorgir en l'execució i interpretació del present conveni amb caràcter previ a 

l'inici de qualsevol acció judicial, considerant sobre aquest tema la solució o 

interpretació que poguera proposar la Comissió de Seguiment i Control. 

Les qüestions litigioses que no hagen sigut resoltes en el si de la Comissió de 

Seguiment, se substanciaran davant l'ordre jurisdiccional civil. A aquest efecte, les 

parts acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals de Paterna. 

I en senyal de conformitat, totes les parts signen l’exemplar únic en què es formalitza 

el present conveni, 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, el present conveni 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. 
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Per la Societat Anònima        Per VERTICAL FUN S.L. 

         de Mitjans de Comunicació                                   

 

 

 

           Sr.  Alfred Costa Folgado         Sr. Frédéric Donche 
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