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CONV21/SAMC/29 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE 
MITJANS DE COMUNICACIÓ I LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA 

UNIVERSITAT JAUME I M. P. 
 

COMPAREIXEN 

D’UNA PART 

El Sr. Juan Antonio Bertolín Olmos, amb DNI 52790914A, actua en nom i representació 

de la Fundació General de la Universitat Jaume I M.P., Fundació de la Comunitat 

Valenciana, NIF G12741088 (d’ara en avant la Fundació), amb domicili a l’avinguda de 

Vicent Sos Baynat, s/n, Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I, CP 12071 Castelló 

de la Plana. 

I D’UNA ALTRA 
 
El Sr. Alfred Costa Folgado, amb el DNI 52749924-E, director general i administrador 

únic de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, 

(d’ara en avant, l’SAMC), amb el domicili social en el Polígon d’Accés a Ademús, s/n, 

46100 Burjassot (València) i amb el NIF A-98907975, d’acord amb les facultats 

atorgades a 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. 

Totes dues parts es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per a contractar, 

així com la representació que cadascuna ostenta i 

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 Corporació Valenciana de 

Mitjans de Comunicació (CVMC) i li atribueix l’exercici de les competències que 

corresponen a la Generalitat per al disseny i el desplegament 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 actuals i de les noves tecnologies que puguen sorgir. 

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

qual és titular, amb la marca corporativa À Punt. 
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Segon. Que entre els principis que cal observar per a la prestació del servei públic, la Llei 

6/2016 recull la promoció de la utilització de les noves tecnologies i noves vies de difusió 

a fi d’impulsar la societat de la informació; el foment de la producció de continguts 

audiovisuals; la promoció de la creació digital i multimèdia; i la difusió, com a aportació 

al desenvolupament de la indústria cultural i audiovisual valenciana i a la dinamització 

econòmica de la Comunitat Valenciana. 

Tercer. Que en el seu model d’innovació oberta, l’SAMC contempla la recerca de 

col·laboració amb universitats, start-ups, spin-offs, comunitats científiques, consorcis 

industrials, empreses, entre d’altres, per a donar resposta als reptes que té en recerca, 

desenvolupament i innovació. 

Quart. Que la Fundació General de la Universitat Jaume I M.P. gestiona Espaitec, el Parc 

Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló. Espaitec està 

concebut com un espai innovador format per empreses de base tecnològica, grups 

d’investigació, associacions i entitats públiques que treballen en diferents sectors 

econòmics amb l’objectiu de contribuir, de forma quantificada i reconeguda, al 

desenvolupament socioeconòmic de la província de Castelló i a la diversificació del seu 

teixit empresarial a través de la innovació. 

Cinqué. Que Espaitec té per objectius acollir, secundar, potenciar i fer créixer iniciatives 

empresarials de caràcter innovador; facilitar la transferència de tecnologia desenvolupada 

en la Universitat i ser interlocutor reconegut en el camp de la innovació; crear noves 

oportunitats professionals generant empreses de base tecnològica; acostar talents i 

disciplines; promoure la innovació 360º com a forma de vida i generar riquesa a través de 

la transferència de coneixement a la societat. 

Sisé. Que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació és usuària dels serveis 

d’Espaitec, en virtut del contracte subscrit el 15 de juliol de 2020 entre la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Fundació amb número d’expedient CALQ20- 

CVMC-04. L’SAMC presta el servei de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic a 

través de la marca À Punt Mèdia. 

Seté. Segons el contracte vigent, les empreses podran assistir i participar en 

esdeveniments nacionals i internacionals exclusius per a empreses vinculades a les xarxes 

nacionals i internacionals en les quals Espaitec participa. 
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Huité. Que les dues parts estan legitimades per a formalitzar acords de col·laboració amb 

altres entitats i administracions públiques, en l’àmbit de les competències pròpies, amb la 

finalitat d’aconseguir els objectius que els han sigut encomanats. 

I, amb aquest efecte, decideixen subscriure un conveni de col·laboració, segons les 

següents 

C L À U S U L E S 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI 

La Fundació General de la Universitat Jaume I M.P., Fundació de la Comunitat 

Valenciana i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 

acorden col·laborar en la difusió de l’esdeveniment “Innovatossals (Innovant amb 

Tombatossals)”, organitzat per Espaitec (Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 

Jaume I), que es realitzarà, en modalitat virtual els dies 19 i 26 d’octubre, amb l’objectiu 

de traslladar al sector empresarial de la Comunitat Valenciana experiències d’innovació 

capdavanteres en diversos sectors econòmics. 

SEGONA. MODALITATS DE COL·LABORACIÓ 
 
Amb l’objectiu de complir amb la clàusula primera les dues parts acorden les següents 

modalitats de col·laboració: 

1. L’SAMC es compromet a aportar una periodista d’À Punt perquè faça les funcions de 

presentadora dels dos esdeveniments, donant pas a les diferents intervencions 

programades pels organitzadors. 

2. Les dues sessions de l’esdeveniment tindran cobertura en els diferents mitjans d’À Punt 

(televisió, ràdio, web i xarxes socials), seguint un criteri informatiu amb entrevistes, 

reportatges, notícies, posts… 

3. À Punt figurarà com a mitjà oficial d’Innovatossals, incorporant el logotip “À Punt. 

Mitjà Oficial” en els suports que es generen, tant en les dates de les celebracions dels 

esdeveniments com en les setmanes prèvies i posteriors, incloent dossiers, publicitat i 

promoció virtual o física que tinga previst realitzar-se. 

4. La Fundació programarà l’emissió d’un vídeo promocional d’À Punt, d’una duració 

aproximada d’un minut, durant l’emissió dels esdeveniments virtuals. La realització 

d’aquest vídeo serà a càrrec de l’empresa. 
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TERCERA. OBLIGACIONS ECONÒMIQUES 

 
L’aplicació i execució d’aquest conveni no podrà suposar obligacions econòmiques per a 

les parts i, en qualsevol cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials. 

QUARTA. EXCEPCIONS 
 
Les obligacions contretes per les dues parts en la clàusula segona per a cobrir les activitats 

previstes quedaran condicionades per la normativa sanitària aplicable en relació amb el 

protocol Covid. 

QUINTA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
1. Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per un representant de cadascuna 

de les entitats, per a la supervisió i aplicació d’aquest conveni. 

2. Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
- Supervisar l’execució de l’acord així com adoptar les decisions i dictar les 

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

convingudes. 

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

l’execució de l’acord, així com, si és el cas, proposar les modificacions corresponents per 

a esmenar-los. 

3. Les persones membres d’aquesta comissió seran les següents, també a l’efecte de 

notificacions: 

• Per part de l’SAMC, Maria Lahuerta Martínez, delegada d’À Punt Mèdia Castelló, 

amb l’adreça electrònica següent per a notificacions: maria.lahuerta@cvmc.es 

• Per part de la Fundació, Juan Antonio Bertolín Olmos, director de Gestió 

d’Espaitec Parc Cientific Tecnològic de la Universitat Jaume I - Fundació General 

de l’UJI, amb l’adreça electrònica següent per a notificacions: 

juan.bertolin@espaitec.uji.es 

mailto:maria.lahuerta@cvmc.es
mailto:juan.bertolin@espaitec.uji.es
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SISENA. MODIFICACIÓ I RESCISSIÓ DEL CONVENI 

 
Les parts poden modificar o denunciar aquest document en qualsevol moment per 

acord mutu, de forma expressa i per escrit, per mitjà d’un preavís d’un mes abans de la 

data en què es vulga deixar sense efecte. 

Seran causes de terminació i/o resolució del conveni: 
 

• La finalització normal per haver arribat la data de venciment, o per acord mutu de 

les parts. 

• L’incompliment per qualsevol de les parts d’alguna de les estipulacions d’aquest 

conveni, així com l’incompliment dels acords signats sense que l’esmentat 

incompliment haja sigut notificat en el termini dels cinc dies següents a la 

notificació per escrit efectuada per la part que sol·licite l’esmena. 

• L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts donarà dret a l’altra a 

exigir-ne el compliment o la resolució 

SETENA. PROTECCIÓ DE DADES 
 
El compliment de les obligacions d’aquest conveni s’ajustarà a les exigències derivades 

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

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

i a la lliure circulació d’aquestes dades, com també a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Especialment en 

referència a la confidencialitat de la informació i als resultats, s’hi aplicaran les mesures 

de caràcter tècnic, administratiu, informàtic i organitzatiu que siguen necessàries per a 

complir els requisits legals i, en particular, es garantirà la seguretat i la integritat de les 

dades i la seua protecció davant d’alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no 

autoritzats. En aquest sentit, cada una de les parts tindrà la condició de responsable del 

tractament. 

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució d’aquest conveni a 

l’empara de les previsions de l’article 6.1.b del Reglament general de protecció de dades. 

El conveni, amb indicació del nom i cognoms dels signants, pot ser objecte de publicació 

en el portal de transparència de la Generalitat en virtut del que disposa la Llei 2/2015, de 



 

 

2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 

Valenciana. 

Les dades es conservaran en virtut de la legislació aplicable en el dret mercantil, penal i 

civil, i mentre hi haja relació entre les parts amb motiu d’aquest conveni. Les parts 

interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació 

o oposició al tractament si aporten una còpia d’un document oficial d’identificació 

(NIF/NIE, passaport) i, si fora necessària, documentació acreditativa de la sol·licitud. 

Amb caràcter general, les dades personals no s’han de comunicar a terceres persones, ni 

s’han de transferir a països tercers, excepte per obligacions legals. 

HUITENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
Aquest acord es regirà per les clàusules que marca, per la interpretació que en faça la 

comissió de seguiment i per la normativa general que hi siga aplicable. Les qüestions 

litigioses a què puga donar lloc la interpretació, modificació, els efectes o la resolució 

d’aquest conveni han de resoldre’s per l’acord de les dues parts o, si és el cas, per mitjà 

de la comissió de seguiment que s’hi ha previst. Si no és possible arribar a un acord, se 

sotmetran a la jurisdicció civil i als jutjats i tribunals de la ciutat de Paterna. 

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

aquest 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, aquest 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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