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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS 

DE COMUNICACIÓ I L’ASSOCIACIÓ SKYLINE FESTIVAL PER A LA PROMOCIÓ 

I DIFUSIÓ DEL FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE BENIDORM 

 

COMPAREIXEN 

 

D’una part, 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, 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, la Sra. Beatriz Hernández García, en nom i representació de la 

l’Associació Skyline Festival (d’ara en avant, l’Associació), domiciliada al carrer 

Arxiduc Otó d’Habsburg, 15, 03503, Benidorm, amb CIF número G42639609. La 

legitimitat per a aquest acte deriva de la condició de directora de l’Skyline Benidorm 

Film Festival i dels poders que li confereix l’article 21 dels estatuts vigents de 

l’Associació. 

 

Les dos representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient 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 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 



                                                                             

 

2 
 

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. 

 

Segon. Que entre els principis que cal observar per a la prestació del servei públic, la 

Llei 6/2016 recull la promoció i difusió dels valors culturals, amb tota la riquesa i la 

varietat, per a contribuir al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, amb una 

atenció específica al foment de la producció i difusió de continguts audiovisuals i la 

promoció de la creació digital i multimèdia.  

Aquest concepte queda fixat en el contracte programa subscrit entre el Consell de la 

Generalitat i la CVMC, en què s’explicita que un dels objectius fonamentals “és la 

promoció de la cultura pròpia de la Comunitat Valenciana. Per això, la CVMC i l’SAMC 

han de ser un referent fonamental com a eina de projecció cultural dels valencians i 

valencianes i, al mateix temps, una finestra oberta al món per a ser visibles en 

l’aparador mundial de les cultures”.  

 

Tercer. Que l’Associació Skyline Festival 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; no té ànim de lucre. Entre els 

objectius que té figuren la promoció i difusió de les obres audiovisuals originàries de 

la Comunitat Valenciana; estimular el talent d’aquelles persones que es dediquen a la 

creació audiovisual; propiciar la trobada i l’intercanvi entre professionals de realització, 

producció, distribuïdores, exhibidores, artistes, periodistes, crítics, promotors culturals 

i empreses i organitzacions representatives del sector audiovisual. 

Amb la finalitat d’assolir el objectius, l’Associació Skyline Festival 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 les xiquetes. 

Quart.- Per al compliment dels fins establits, l’Associació organitza anualment 

l’Skyline Film Festival de Benidorm, en el qual es projecten curtmetratges de ficció, 

documental i animació amb una durada màxima de 20 minuts, a més de programar 
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activitats paral·leles, tallers audiovisuals, exposicions, seminaris, fòrums de debat i un 

mercat de la indústria.  

I, a tal efecte, decideixen subscriure un conveni específic de col·laboració, d’acord 

amb les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA. FINALITAT DEL CONVENI 

El present conveni estableix el marc de col·laboració entre la Societat Anònima de 

Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) i l’Associació Skyline 

Festival per a difondre i promocionar la cultura i la producció audiovisual en el marc 

de les activitats que tindran lloc durant la 5a edició de l’SKYLINE BENIDORM FILM 

FESTIVAL, que se celebrarà del 25 de juny al 4 de juliol de 2021 a Benidorm.  

 

SEGONA. ÀMBITS D’ÀCTUACIÓ 

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

comprometen a treballar conjuntament en els àmbits següents: 

1. À Punt Mèdia, mitjà oficial de l’Skyline Film Festival de Benidorm 

D’acord amb aquest conveni, À Punt es converteix en el mitjà oficial de la 5a edició de 

l’SKYLINE BENIDORM FILM FESTIVAL, 

Aquesta condició es concretarà en la presència del logotip d’À Punt Mèdia 

acompanyat de l’expressió “Mitjà oficial” en:  

● Totes les publicacions oficials de l’SKYLINE (programa general, publicacions 

relacionades, etc.). 

● La documentació i comunicació oficial de l’esdeveniment (rodes de premsa, 

etc.), així com en tots els elements de papereria (pòsters, plànols, programes 

de mà, etc.) que s’hi facen servir. 

● Expositors publicitaris del tipus photocall, roll-up, banderoles o fly banner. 

● La pàgina web oficial de l’Skyline Film Festival. 
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● Butlletins d’informació 

● Bàners promocionals.  

À Punt proporcionarà a l’organització del festival, amb temps suficient, la imatge 

gràfica en els formats escaients per a incloure-la en els mitjans indicats anteriorment. 

2. Difusió de les activitats de l’Skyline Benidorm Film Festival 

Els diferents mitjans d’À Punt (televisió, ràdio, web i xarxes socials) difondran de forma 

coordinada les activitats relacionades amb la 5a edició de l’Skyline Benidorm Film 

Festival de Benidorm. Per a fer-ho, en facilitaran la presència en els espais informatius 

i els programes que s’hi acorden i en garantiran la cobertura, amb criteris informatius, 

de:   

- La presentació oficial del festival.  

- La gala de cloenda del certamen. 

- Altres activitats destacades en la programació del festival. 

L’Skyline Benidorm Film Festival es compromet a proporcionar als mitjans de l’SAMC, 

amb temps suficient, els continguts, vídeos, les fotografies, músiques i tots els 

materials necessaris per a poder facilitar la cobertura informativa. Igualment, informarà 

amb la màxima antelació, dels canvis de programació que hi poguera haver. 

 

TERCERA. DURADA I PRÒRROGA 

Aquest acord és d’aplicació des de la firma fins a la celebració de la 5a edició de 

l’Skyline Benidorm Film Festival, convocada del del 25 de juny al 4 de juliol de 2021 a 

Benidorm.   

 

QUARTA. OBLIGACIONS ECONÒMIQUES 

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

a cap de les parts i si n’hi haguera alguna, aquesta haurà de ser atesa, en tot cas, 

amb els mitjans personals i materials propis. 
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CINQUENA. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 

5.1. Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per un representant de 

cadascuna de les entitats, per al seguiment i aplicació d’aquest acord. 

5.2. 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 la correcta realització de les activitats 

convingudes, i incloure-hi a aquest 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 puguen haver-hi 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 

als efectes de notificacions: 

Per part de l’SAMC: 

- Albert Vicent Moreno, amb l’adreça electrònica següent per a notificacions 

projeccio@cvmc.es 

Per part de l’Associació: 

- Beatriz Hernández García, amb l’adreça electrònica següent per a notificacions 

director@skylinefest.es 

- Fran Moral, amb l’adreça electrònica següent per a notificacions 

info@skylinefest.es 

 

 

 

mailto:projeccio@cvmc.es
mailto:director@skylinefest.es
mailto:info@skylinefest.es
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SISENA. 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, especialment en allò que fa referència a la 

confidencialitat de la informació i els resultats, i 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 integritat de les dades i 

la protecció davant d’alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats. 

 

SETENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 

 

El present acord es regirà per les seues clàusules, per la interpretació que d’aquestes 

es faran des de la comissió de seguiment i per la normativa general que siga aplicable. 

Les qüestions litigioses a les quals pot donar lloc la interpretació, modificació, els 

efectes o la resolució d’aquest 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 

un acord, se sotmetran a la jurisdicció civil, i als jutjats i tribunals de la ciutat de 

València. 

 

I com a 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 l’Associació 

      de Mitjans de Comunicació                                  Skyline Festival 

 

 

 

 

         Sr. Alfred Costa Folgado              Sra. Beatriz Hernández García 
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