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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS 
DE COMUNICACIÓ I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL PER A LA 
DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA 
EDUCATIU 

 
 

COMPAREIXEN 
 
 
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. 

 
D’una altra part, l’Associació Cultural Jordi el Mussol, (d'ara en avant, l’Associació), 

amb NIF G98472624 i domicili social a València, carrer de Sant Ramon 14-2, 46003 

de València, i en el seu nom i representació el president de l’associació, Josep Modest 

Arbiol Carmen, d’acord amb el nomenament pres en la assemblea general 

extraordinària celebrada el 12 de desembre de 2020 i amb poders suficients segons 

l’art. 17 del seus estatuts. 

 
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, 

 

MANIFESTEN 
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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 culturals, 

així com la promoció de continguts educatius o formatius, en col·laboració amb les 

institucions d’aquest àmbit. 

Aquest concepte queda reforçat en el Mandat marc de les Corts a la CVMC, en què 

s’explicita: “la CVMC i les societats prestadores de serveis de ràdio i televisió hauran 

d’estimular l’existència de canals i continguts especialment orientats al públic infantil i, 

en particular, en els horaris i èpoques de major audiència dels menors. Així mateix, 

faran un disseny de programes que estimulen un ús saludable de la televisió i 

incentivaran l’activitat dels menors cap a la creativitat, l’actitud crítica, el treball en 

equip, l’estudi i l’oci.” 

 
iii.- Que l’Associació Cultural Jordi el Mussol s’acull al que disposa la Llei Orgànica 

1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i a la Llei 14/2008, de 18 de 

novembre, d’associacions de la Comunitat Valenciana; sense tindre ànim de lucre. 

Entre els seus objectius figuren l’acostament de la cultura de la imatge a la població 

infantil, el foment de la comunicació audiovisual i l’intercanvi d’idees, així com la 

difusió de la cultura audiovisual en totes les seues manifestacions. 

Amb la finalitat d’aconseguir el seus objectius, l’Associació treballa per a establir i 

mantindre vincles, col·laboracions o convenis de caràcter cultural amb tota mena 

d’òrgans i entitats de l’administració pública o privada per a la difusió de l’audiovisual 

entre els xiquets i xiquetes. 
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iv.- Per al compliment dels fins establerts, l’Associació organitza la Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu (d’ara en avant MiCe), un festival amb finalitat 

educativa que promociona l’alfabetització audiovisual. L’esdeveniment es basa en la 

difusió de material audiovisual produït en els centres educatius i també en 

l’organització de cursos, seminaris, conferències i tallers audiovisuals, activitats que 

impliquen xiquets i xiquetes; professionals de l’educació; persones estudioses i 

professionals del cinema i dels mitjans audiovisuals; pares i mares. 

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

difusió de la MiCe i dels continguts audiovisuals premiats, 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 l’Associació Cultural Jordi el Mussol per a difondre i promocionar l’audiovisual 

educatiu valencià en el marc de la dècima edició de la Mostra Internacional de Cinema 

Educatiu (MiCe), que tindrà lloc del 26 de setembre al 5 d’octubre de 2022; així com 

nomenar a l’SAMC, a través de la marca comercial amb la qual opera, À Punt Mèdia, 

com a mitjà de comunicació oficial. 

SEGONA.- Compromisos de les parts 

En el marc d’aquest conveni general de col·laboració, la SAMC i l’Associació 

es comprometen a treballar conjuntament en els àmbits següents: 

1.- À Punt Mèdia, mitjà de comunicació oficial de la 10 edició de la MiCe 
 
D’acord amb aquest conveni, À Punt es converteix en el mitjà de comunicació oficial 
de la dècima edició de la MiCe, que se celebrarà del 26 de setembre al 5 d’octubre 

de 2022. Aquesta condició es concretarà amb la presència del logotip d’À Punt Mèdia 

acompanyat de la referència “Mitjà oficial” en: 

- totes les publicacions i comunicacions oficials de la MiCe (programa general, 
programa de mà, publicacions relacionades, etc.); 
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- La documentació i comunicació oficial de l’esdeveniment que es facilite en 
rodes de premsa i altres actes públics, així com en tots els elements impresos 
(pòsters, cartells, plànols, flyers, etc.) que s’hi facen servir. 

- expositors publicitaris tipus photocall, roll up, banderoles o fly banners; 

- el web oficial de la MiCe. 
- butlletins d’informació i bàners promocionals. 

 
L’SAMC proporcionarà a l’Associació, amb temps suficient, la imatge gràfica en els 

formats escaients per a incloure-la en els mitjans enumerats adés. 

2.- Difusió de les activitats de la MiCe 

Els diferents mitjans de l’SAMC (televisió, ràdio, web i xarxes socials) difondran les 

activitats relacionades amb la MiCe i en facilitaran la cobertura mediàtica en els espais 

informatius i els programes que s’hi acorde, per a tractar la realitat del cinema educatiu 

a la Comunitat Valenciana. 

L’Associació es compromet a proporcionar als mitjans de l’SAMC, amb temps 

suficient, els continguts, els vídeos, les fotografies i tots els materials necessaris per a 

poder facilitar-ne la cobertura informativa. 

3.- Allotjament dels audiovisuals guardonats 
El web www.apuntmedia.es allotjarà i identificarà en el seu repositori d’audiovisuals 

d’origen educatiu “La Colla... i acció!!” aquells continguts que hagen sigut guardonats 

en les diverses categories del premi Audiovisual MiCe València a les produccions 

escolars valencianes , o altres de la mateixa secció que l’SAMC considere pel seu 

interés. En destacarà l’autoria, el nivell educatiu dels autors i autores i els valors que 

promou el curtmetratge. 

4.- Premi Especial MiCe-La Colla À Punt 

Entre els premis que atorgarà la MiCe, hi haurà un Premi MiCe València-La Colla À 
Punt als Valors, que reconeixerà el treball d’una producció feta en l’àmbit educatiu 

per l’aportació dels seus valors. Un o una representant de l’SAMC formarà part del 

jurat. 

http://www.apuntmedia.es/
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L’alumnat que siga distingit amb els premis de la MiCe farà una visita personalitzada 

al Centre de Producció de Programes de Burjassot. Aquesta activitat estarà 

coordinada per l’Associació, el centre educatiu dels alumnes guardonat i l’SAMC. 

TERCERA.- Drets de propietat intel·lectual: titularitat, autoritzacions i 
declaracions. 

L’Associació 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. 

Les bases del PREMI AUDIOVISUAL MiCe-VALÈNCIA a les produccions escolars 

valencianes inclouen que la inscripció en el certamen pressuposa, per als participants, 

la total acceptació d’aquestes bases i, de forma expressa, “l’autorització d’emissió del 

curtmetratge a través de qualsevol de les finestres (televisió, web) que À Punt 

considere, en el marc de les relacions entre la MiCe i l’SAMC”. 

En este sentit l’SMAC queda absolutament exonerada de qualsevol responsabilitat en 

relació a qualsevol reclamació que es puga produir com a conseqüència de la difusió 

dels continguts facilitats per l’Associació. 

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. 

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. 

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

instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de les activitats 

convingudes, inclosa amb aquest efecte la solució, en primera instància, de les 
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controvèrsies d’interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte del text 

acordat. 

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

l’execució del conveni. 

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

consignats en el conveni. 

Les persones membres de la comissió de seguiment seran les següents, també als 

efectes de les notificacions: 

Per part de la SAMC: 
 
Andrés Gimeno Bataller, cap del servei d’Innovació i Nous Formats, amb l’adreça 

electrònica següent per a notificacions andres.gimeno@cvmc.es 

Albert Vicent Moreno, cap de la Unitat de Projecció Social, amb l’adreça electrònica 

següent per a notificacions projeccio@cvmc.es 

Per part de l’Associació Cultural Jordi el Mussol: 
 
Josep M. Arbiol Carmen, director del festival, amb l’adreça electrònica següent per a 

notificacions josep@jordielmussol.com 

Rafael L. Latre Andrés, secretari de l’Associació Jordi El Mussol, amb l’adreça 

electrònica següent per a notificacions micesecretaria@jordielmussol.com 

SISENA.- Vigència. 
La vigència d’aquest conveni s’estableix des de la seua signatura i s’estendrà fins a la 

finalització de la 10 edició de la MiCe, que tindrà lloc des del dia 26 de setembre al 5 

d’octubre de 2022 

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. 

mailto:andres.gimeno@cvmc.es
mailto:projeccio@cvmc.es
mailto:josep@jordielmussol.com
mailto:micesecretaria@jordielmussol.com
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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 l’Associació 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 contracte. 

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 

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. 
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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 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, el present 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 (SAMC) 

Per l’Associació Cultural Jordi el 
Mussol (MICE) 
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