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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA 
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA I EL 

CENTRE FORMATIU BARREIRA ARTE Y DISEÑO, SL, EN MATÈRIA 
ACADÈMICA I CULTURAL 

 

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

Valenciana, (d’ara en avant, l’SAMC), amb el domicili social al Polígon d’Accés a 

Ademús, s/n, 46100 Burjassot (València) i amb el NIF A-98907975, representada en 

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

 

D'una altra part, el centre formatiu Barreira Arte y Diseño, SL (d'ara en avant 

BARREIRA A + D), amb domicili social al carrer de Sant Jacint, núm. 1, baixos,  

València, 46006 i amb CIF B 98136872, representada en aquest acte per la Sra. 

Noemi Yim Gramaje, amb DNI 45630442-I, actuant-ne com apoderada en virtut de les 

facultats del seu nomenament efectuat davant el notari de València, Don Javier 

Máximo Juárez González, el dia 17 de desembre de 2020, amb el número de protocol 

1963. 

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest 

acte 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 l’esmentada llei de creació impulsa l’SAMC a signar convenis amb 

universitats i centres de formació professional orientats a millorar la formació contínua 

del personal dels mitjans, com a garantia de la qualitat del servei públic que presten, i 

a col·laborar en la formació de nous professionals del sector audiovisual. 

Tercer. Que el centre formatiu BARREIRA A + D és una de les escoles espanyoles 

pioneres en la formació en ensenyaments artístics. La seua oferta educativa inclou les 

especialitats de Moda, Disseny Gràfic, Interiorisme, Animació 3D, Videojocs i Cinema 

en diferents programes oficials –graus mitjans i superiors, estudis superiors 

equivalents a grau universitari–, en màsters i en cursos de formació continua, amb un 

mètode basat en els coneixements aplicats.   

Quart. Que com a institució acadèmica, BARREIRA A + D pretén amb les pràctiques 

professionals reforçar les àrees d'art i disseny a fi de formar professionals en un àmbit 

productiu real, de manera que els alumnes puguen observar i exercir les funcions 

pròpies de la professió, coneixent l'organització dels processos productius o de 

serveis, així com les relacions sociolaborals en l'empresa, i facilitar amb això la seua 

incorporació futura al mercat laboral. 

Quint. Que les dues entitats tenen objectius i interessos comuns en els camps 

acadèmic, digital, comunicatiu, cultural i de la innovació. 

 

I a aquest efecte, a fi de concretar les actuacions que totes dues parts han de seguir 

per al compliment tals objectius, acorden les següents 

 

CLÀUSULES 

 
 
PRIMERA. FINALITAT DEL CONVENI  
 

L’SAMC i BARREIRA A + D es comprometen a establir en el marc d’aquest conveni 

les modalitats concretes de col·laboració dins de les àrees en les quals les dues 

entitats tenen interés manifest, com ara la participació d’estudiants en programes de 

contractes en pràctiques; la formació de professionals dels mitjans públics; la 

promoció de les produccions audiovisuals; la innovació i la investigació en formats 

audiovisuals, i l’impuls d’esdeveniments conjunts.  
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SEGONA. MODALITATS DE COL·LABORACIÓ   
 

Amb la finalitat de satisfer els objectius definits en la clàusula anterior, totes les parts 

es comprometen, en la mesura dels mitjans que puguen disposar, i d'acord amb la 

legislació vigent, a desplegar les següents modalitats de col·laboració: 

1. Cooperació en programes de formació d'estudiants mitjançant sistemes de 

contractes en pràctiques, tant curriculars com extracurriculars. 

Mitjançat el present conveni es formalitza entre l’empresa i BARREIRA A + D la 

participació de l'SAMC en la preparació, especialització i realització de les pràctiques 

requerides per a la formació de l’alumnat d’acord a les següents directrius: 

1.1 Normativa d’aplicació 

Aquest punt del conveni s’empara en la següent normativa: 

a. Ordre 85/2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es 

regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants d'ensenyaments 

artístics superiors dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics 

de la Comunitat Valenciana. 

b. Per a l’alumnat adscrit al mòdul professional de Formació en Centres de Treball 

(FCT) seran d’aplicació l'article 42.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació; l'article 11.1 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel 

qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema 

educatiu, i l’Orde 77/2010 de 27 d’agost, de la Conselleria de Cultura, Educació 

i Ciència, que regula la formació en centres de treball i pràctiques formatives, i 

les instruccions complementàries que ambdós parts coneixen i acaten. 

1.2. Organització de les pràctiques 

El conveni individual de cooperació educativa es formalitzarà amb l’alumnat de 

BARREIRA A + D que aquest considere preparat per a formar part del programa de 

pràctiques i que tinga el vistiplau de l’SAMC. 

El programa educatiu estarà elaborat de tal forma que assegure que les pràctiques en 

l'empresa, que es desenvoluparan preferiblement en el període docent de cada curs, 

no podran tindre una duració superior als tres mesos, excepte pacte exprés per escrit 

de totes dues parts en què acorden una altra duració diferent.  

BARREIRA A + D disposarà d'un registre on s'inscriurà l’alumnat interessat a formar 

part d'aquests programes educatius de pràctiques.  
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L'alumne/a que s'inscriga en el programa educatiu de pràctiques estarà subjecte al 

règim i horari que en s’hi determine, sota la supervisió del tutor/a que, dins de l'SAMC, 

vetlarà per la seua formació.  

L'SAMC estarà obligada a explicar detalladament a l'alumne/a totes les normes que 

haja de complir per a fer les pràctiques, així com la normativa de seguretat laboral, 

mesures de prevenció i protecció per als riscos relacionats amb el lloc de treball, 

especialment tot allò que estiga relacionat amb els protocols Covid, que hauran de ser 

de rigorós compliment per part de l’alumnat. En cap moment el temps de dedicació en 

l'empresa interferirà en l'organització lectiva programada pel centre d'estudis. 

1.3. Contingut de les pràctiques 

Una vegada seleccionat l'alumne/a que haja de participar en les pràctiques, se 

subscriurà un annex en el qual es reflectiran: les dades de l'alumne/a, la duració, el 

període de realització de la pràctica, les activitats a realitzar, així com l'assignació dels 

tutors/es de l'SAMC i de BARREIRA A + D.  

1.4. Vinculació amb l'empresa 

La participació de l'SAMC en un programa no suposarà l'adquisició de més 

compromisos que els estipulats en aquest conveni, i no tindrà caràcter laboral la 

relació amb l'alumne/a. 

1.5. Retribució 

D’acord a la legislació vigent, l’alumnat provinent de cicles formatius de grau mitjà i 

superior de formació professional i/o programes de qualificació professional inicial i/o 

ensenyances d'arts  plàstiques i disseny del mateix nivell, no percebran cap 

remuneració per la realització de les activitats formatives en l'empresa, ni pels resultats 

que d'aquestes puguen derivar-se. En aquest cas, BARREIRA A + D haurà de 

contractar una assegurança d'accidents i responsabilitat civil, de manera que l'alumne 

estiga cobert durant les pràctiques. 

L’SAMC retribuirà les pràctiques dels estudis superiors equivalents a grau universitari, 

màsters i cursos de formació continuada d’acord a les tarifes vigents en cada moment 

(3,75€/hora, curs 2020/21). En aquest cas, l’SAMC cursarà l'alta de l'estudiant en la 

Seguretat Social, de conformitat amb el que es disposa en el Reial Decret 1493/2011 

de 24 d'octubre de 2011 pel qual es regula la inclusió en el règim general de les 

persones que participen en programes de formació. 
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1.6. Deures dels estudiants en pràctiques 

 L'estudiant en pràctiques haurà de: 

- Subjectar-se a la duració, calendari, horari, lloc i activitat establits en l’acord 

individual. 

- Mantindre el contacte amb el tutor acadèmic del centre durant el 

desenvolupament de les pràctiques i li haurà de comunicar qualsevol incidència 

que hi puga sorgir. 

- Entregar l'informe valoratiu final a l'òrgan responsable de les pràctiques 

externes en finalitzar aquestes. 

1.7. Deures del tutor de l'entitat col·laboradora 

 El tutor de l'entitat col·laboradora haurà de: 

- Elaborar el pla de treball de cada estada en pràctiques.  

- Col·laborar amb el tutor acadèmic del centre en el seguiment del 

desenvolupament de les activitats establides. 

- Emetre l'informe valoratiu en finalitzar les pràctiques. 

1.8. Deures del tutor acadèmic del centre educatiu 

 El tutor acadèmic de BARREIRA A + D haurà de  

- Vetlar pel normal desenvolupament del projecte formatiu de les pràctiques 

- Fer un seguiment efectiu de les pràctiques i coordinar-se amb el tutor de 

l'entitat col·laboradora. 

- Informar l'òrgan responsable de les pràctiques externes de les possibles 

incidències sorgides. 

1.9. Rescissió de les pràctiques 

Les pràctiques podran rescindir-se per qualsevol de les parts per motius justificats  

i caldrà que ho comuniquen per escrit, amb preavís de cinc dies, a les parts implicades.  

 En tot cas s'entendran com a causa justificada de rescissió:  

- Incompliment de l'alumne/a de les normes internes de funcionament de l'SAMC.  

- Absències i faltes de puntualitat reiterades de l'alumne/a.  

- Qualsevol conducta que implique una pèrdua de confiança per l'empresa en 

l'alumne/a. 

1.10. Certificació de les pràctiques 

En finalitzar el període de pràctiques, l’SAMC expedirà un certificat a l'estudiant, amb  
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esment exprés de la duració de les pràctiques, l'activitat fonamental desenvolupada i 

l'avaluació del seu rendiment. 

 

2. Formació de professionals. 

Les dues parts podran cooperar en programes de formació dels professionals del 

mitjans de l’SAMC, d’acord amb les condicions previstes en la clàusula quarta d’aquest 

conveni.    

3. Producció audivisual 

Igualment podran treballar conjuntament en la producció i difusió de continguts 

audiovisuals, amb el suport dels mitjans tècnics i professionals de les entitats 

sotasignants, en les condicions econòmiques i de cessió de drets de propietat 

intel·lectual que es formalitzaran en el contracte corresponent.   

4. Esdeveniments 

L’SAMC i BARREIRA A + D manifesten la intenció de treballar per a estendre el marc 

de col·laboració a altres iniciatives que les dues parts consensuen en matèria 

d’innovació, investigació, elaboració de material formatiu, esdeveniments, trobades, 

debats, seminaris o conferències, convocatòries de premis i projectes, en solitari o en 

col·laboració amb altres organitzacions o persones coincidents en objectius i finalitats.  

5. I totes aquelles altres modalitats de col·laboració que siguen considerades d’interés 

mutu, sempre dins de les disponibilitats de les parts i de les matèries que conformen 

l’objecte del present conveni. 

 

TERCERA. DURADA I PRÒRROGA 

Aquest conveni marc tindrà efectes des de la signatura per totes les parts. La durada 

és de quatre anys, i les parts podran, en qualsevol moment, abans de la finalització 

del termini anterior, acordar unànimement la seua pròrroga per un període de fins a 

quatre anys addicionals. Les parts poden denunciar-lo mitjançant un escrit fefaent, 

amb dos mesos d'antelació al venciment d’aquest, sense que això afecte els convenis 

singulars no realitzats, la finalització dels quals s’hauria de dur a terme, en tot cas, 

d'acord amb el que s’hi haja establit. 



                                                                                       

7 
 

 

QUARTA. OBLIGACIONS DE LES PARTS 

L’aplicació i execució d’aquest conveni no suposa obligacions econòmiques per a cap 

de les parts i, si n’hi haguera alguna, haurà de ser atesa, en tot cas, amb els mitjans 

personals i materials propis. Les accions que impliquen un pagament de serveis es 

desenvoluparan en un contracte específic independent. 

CINQUENA. DRETS DE LES PARTS 

Les parts es reserven tots els drets respecte de les seues marques i noms i –en 

general– sobre tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels quals són titulars, 

sense perjuí de l’eventual ús que puguen fer les parts, en compliment del present 

conveni i de les addendes que se’n deriven, tot això amb l’acord mutu previ entre les 

parts.  

En tota la publicitat i accions de màrqueting vinculades a les activitats emparades pel 

present conveni, s’haurà d’incorporar el logotip de totes les parts. La utilització dels 

logotips i, en general, els drets de propietat intel·lectual i industrial de les parts es farà 

sempre amb la conformitat prèvia d’aquestes parts.  

Cada part es compromet a informar l’altra de l’impacte que cada marca ha generat 

amb les accions fetes conjuntament. 

SISENA. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ  

Es constituirà una comissió tècnica per al seguiment i aplicació d’aquest acord, i per a 

l’avaluació posterior. 

Aquesta 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-ne la correcta realització de les activitats  

convingudes, incloent-hi a aquest efecte la solució, en primera instància, de les 

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

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

l’execució del conveni, així com, si escau, proposar les actualitzacions o modificacions 

corresponents en les anualitats derivades del retard. 

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

consignats en el conveni. 

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

a efectes de notificacions: 

Per part de l’SAMC:  

- Andrés I. Gimeno Bataller, en la condició de cap d’Innovació i Nous Formats, 

amb l’adreça electrònica següent per a notificacions andres.gimeno@cvmc.es 

- Albert Vicent Moreno, en la condició de cap de la Unitat de Projecció Social,  

amb l’adreça electrònica per a notificacions projeccio@cvmc.es 

Per part de BARREIRA A + D: 

- Carmen Alabau Ballester, en la condició de Directora Acadèmica, amb l’adreça 

electrònica següent per a notificacions alabau.c@barreira.edu.es 

- Damià Jordà, en la condició de Coordinador d’Innovació Docent, 

amb l’adreça electrònica següent per a notificacions jorda.d@barreira.edu.es 

SETENA. CAUSES D’EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució d’aquest conveni: 

 L’acord unànime de tots els signants. 

 L’extinció per expiració del termini d’eficàcia. 

 L’extinció per resolució basada en l’incompliment d’alguna de les parts. S’estableix 

un preavís de deu dies perquè la part incomplidora puga esmenar-ne l’incompliment. 

Si ha transcorregut el termini indicat en el requeriment i persisteix l’incompliment, la 

part que l’inicia notificarà a l’altra part signant la concurrència de la causa de resolució 

i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà 

comportar la indemnització dels perjuís causats, si així s’haguera previst. 

 

mailto:andres.gimeno@cvmc.es
mailto:projeccio@cvmc.es
mailto:alabau.c@barreira.edu.es
mailto:jorda.d@barreira.edu.es
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 L’extinció per denúncia unilateral de qualsevol de les parts, per a la qual cosa només 

cal un preavís de tres mesos. 

 Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

HUITENA. 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, així com a la Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Especialment en allò que fa referència a la confidencialitat de la informació i 

als resultats, s’hi aplicaran les mesures de caràcter tècnic, administratiu, informàtic i 

organitzatiu que resulten 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, 

cadascuna de les parts posseirà 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. Els 

interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, 

limitació o oposició al tractament si aporten una còpia d’un document oficial que els 

identifique (NIF/NIE, passaport) i, si fora necessària, la documentació acreditativa de 

la seua sol·licitud. 

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

de transferir a països tercers, excepte per obligacions legals. 
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NOVENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 

El present acord es regirà per les seues pròpies clàusules, per la interpretació que en 

faça la comissió tècnica de seguiment i avaluació i per la normativa general que hi siga 

aplicable.  

Les qüestions litigioses a les quals puga donar lloc la interpretació, modificació, efectes 

o resolució del present conveni hauran de resoldre’s per acord mutu 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, seran sotmeses a la mediació de persona o institució designada de comú 

acord i, en cas de persistir el litigi, seran sotmeses a la jurisdicció civil i als jutjats i 

tribunals de la ciutat de València. 

 

DESENA. CONFIDENCIALITAT  

Les parts es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació que se 

subministren en l'execució del present conveni o acords específics que es deriven  

d'aquest. 

 

I en prova de conformitat amb tot el que s’hi ha establit, firmen aquest document per 

duplicat al lloc i la data indicats. 

 

 

                  Per la Societat Anònima          Per Barreira   

                de Mitjans de Comunicació                            Arte y Diseño, SL 

 

 

 

 

Alfred Costa Folgado                  Noemi Yim Gramaje 
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