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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS 

DE COMUNICACIÓ I LA COORDINADORA VALENCIANA D'ORGANITZACIONS 

NO GOVERNAMENTALS PERAL DESENVOLUPAMENT 

CONV21SAMC39 
 

COMPAREIXEN 
 
 

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

Valenciana, Unipersonal (d'ara en avant l'SAMC), amb el domicili social al 

Polígon accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot (València) i amb el NIF A- 

98907975, representada en aquest acte per el Sr. Alfred Costa Folgado DNI 

52749924-E, en la seua qualitat de representant persona física de l'administrador 

únic, d'acord amb les facultats atorgades davant de la notaria del Col·legi Notarial 

de Valencia, Sr. Manuel Rius Verdú, de data 9 de març de 2020, amb el número de 

protocol 527, i inscrita en el Registre Mercantil de Valencia, amb data 11 de març 

de 2020, tom 10287, foli 63, inscripció 1/M, full número V-176354. 

 
D'una altra part, la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions no 

Governamentals per al Desenvolupament (d'ara en avant CVONGD), amb el 

domicili social C/ Moro Zeit, 9 baix-esq. 46001, València amb el NIF G-96132535, 

representada en aquest acte per la Sra. Cristina Ramón Lupiañez, amb DNI 

53050225N, en la seua condició de presidenta, elegida en l'assemblea general 

ordinaria celebrada el 25 d'abril de 2021 a València. 

 
Les dues parts 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 autonómic, 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 
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directament i a través de l'SAMC, de la qual és titular, amb la marca corporativa 
À Punt. 

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

la Llei 6/2016 recull la generació de continguts informatius i la difusió d'informació 

objectiva, veraç, accessible i imparcial que s'ha d'ajustar a la pluralitat política, 

social, ideològica i territorial de la Comunitat Valenciana; promoure la participació 

plural i democràtica en les informacions i els continguts mitjançant l'exercici del dret 

d'accés als mitjans; afavorir la convivència, el respecte, el diàleg i la cooperació 

entre les persones amb independència de l'origen, l'ètnia, les creences, l'orientació 

sexual o qualsevol altra circumstància personal o social; prestar una especial 

atenció a les necessitats d'informació de proximitat; donar suport a la integració 

social de les minories, i donar veu i visibilitat a grups socials amb necessitats 

específiques. 

Tercer. Que la CVONGD és una entitat no lucrativa que s'acull al que disposa la 

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. Té com a 

missió conjuminar capacitats i esforços de les organitzacions que la conformen per 

a avançar cap a una cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat 

Valenciana de qualitat. Treballa en el marc dels principis de la solidaritat, la 

transformació social, la justícia, els drets humans i el desenvolupament sostenible, i 

promou una ciutadania crítica, activa i prepositiva per a lluitar contra la pobresa i la 

desigualtat. 

Quart. Que per a la CVONGD és important poder col·laborar amb mitjans de 
comunicació d'àmbit autonòmic, com és el cas d'À Punt Media, per la seua 
implantació social i territorial i per la capacitat per a col·laborar en la transmissió de 
missatges i la difusió d'accions. 

Quint. Que les dues entitats estan legitimades per a formalitzar convenis 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. 

Sext. Que les dues entitats ja van subscriure un conveni específic de col·laboració 
que ha estat vigent entre el setembre de 2020 i el desembre de 2021, i que ha 
resultat satisfactori per a les dues parts, tal i com van constatar en l'informe de 
valoració final. 
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I, a aquest efecte, decideixen renovar el conveni específic de col·laboració, d'acord 

amb les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA. FINALITAT DEL CONVENI 

Aquest conveni estableix el marc de relacions entre la Societat Anònima de Mitjans 

de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) i la Coordinadora Valenciana 

d'Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament per a col·laborar en 

iniciatives d'interés públic destinades a millorar la situació social de la ciutadania en 

materia de justícia social, participació, desenvolupament sostenible, pluralitat, 

accessibilitat i de totes aquelles es consideren d'interés comú. 

SEGONA. ÁMBITS D' ACTUACIÓ 
 

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

acorden impulsar les activitats que contribuïsquen a la consecució de la finalitat que 

recull la clàusula primera i en particular totes o algunes de las línies d'actuació 

següents: 

1. La CVONGD, a través de les organitzacions integrants i dels seus propis 

mitjans, exercirà de font primaria de la informació en els diversos gèneres 

periodístics (entrevistes, reportatges, programes en directe, tertúlies, opinions, 

etc.), i facilitarà als mitjans d'À Punt l'accés a experts i expertes, testimonis i 

col·lectius amb els quals treballa, sempre amb el consentiment previ de les 

persones involucrades. Les dues parts treballaran per a traslladar la visió, 

experiència i propostes que des del sector de les ONGD es fa sobre temes 

d'interés social i econòmic amplis, com ara economía sostenible, finances 

ètiques, lluita contra la pobresa, igualtat de gènere, consum responsable, 

migracions, governabilitat democràtica, participació social, educació, sanitat, 

etc. La col·laboració es concretarà en els camps següents: 
1.1. À Punt i la CVONGD treballaran en la difusió d'aquelles campanyes que 

promou la CVONGD i que les dues parts acorden. La coordinadora es 

compromet a proporcionar als mitjans de l'SAMC, amb temps suficient, els 

continguts, vídeos, fotografies, músiques i tots els materials necessaris per 



 

CD )MEDIAi 
a poder facilitar la cobertura informativa, que es desenvoluparà a través de 

les seccions de Societat i Internacional d'À Punt Media. lgualment, 

comunicarà amb la màxima antelació els canvis que hi poguera haver. 

1.2. Els mitjans d'À Punt faran cobertures transversals de les temàtiques que 

consensuen les dues parts, i hi participaran els departaments d'lnformatius, 

Programes i Digital. Entre els temes a cobrir hi ha la campanya Pobresa 

Zero, el Dia dels Drets Humans, el Dia Mundial del Comerç Just o el Dia de 

les Persones Cooperants. La cobertura podrà completar-se amb l'emissió 

d'entrevistes en profunditat, pel·lícules o documentals. 

1.3. À Punt serà el mitjà oficial de les dues activitats principals de la 

coordinadora: la campanya Pobresa Zero i el Dia Mundial del Comerç Just. 

Això implica el compromís de donar difusió, cobrir els esdeveniments i 

participar-hi d'acord a com acorden les dues parts. Aquesta condició es 

concretarà amb la presència del logotip d'À Punt Media acompanyat de 

l'expressió «Mitjà de comunicació oficial» en els llocs següents: la pàgina 

web oficial; en la documentació i comunicació oficial de l'esdeveniment que 

es facilite en rodes de premsa i altres actes públics; en tots els elements 

impresos (pósters, cartells, planols, flyers, etc.) que s'hi facen servir, 

materials publicitaris (vídeos promocionals, pantalles enrotllables, 

banderoles o fly banners, objectes publicitaris il·luminats, tótems, pancartes, 

globus, camisetes, falques radiofòniques, publicitat en premsa i en les 

accions divulgades per xarxes socials. 
2. Els equips digitals de les dues entitats i de les organitzacions associades 

treballaran conjuntament en la creació i la difusió d'esdeveniments i campanyes 

relacionats amb els objectius que s'inclouen en el punt primer d'aquesta 

clàusula. Així, els perfils de les diferents xarxes socials unificaran instruments 

per a fer més efectiva l'acció i es podran habilitar canals de connectivitat entre 

els web oficials de les dues parts. 

3. L'SAMC i la CVONGD es comprometen a garantir el dret de les persones a 

l'honor, la intimitat personal i familiar i la propia imatge, així com la protecció de 

la joventut i de la infancia en totes les seues plataformes i entorns digitals. La 

garantía del dret a la intimitat s'ha de fer efectiva tant en materials i documents 

propis com aliens, i de la mateixa manera quan es tracte de persones anónimes 

com en el cas que siguen socialment rellevants. En virtut del desplegament 
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territorial i del treball en proximitat que caracteritza les dues parts, es treballarà 

per a visibilitzar de forma ponderada tot el territori autonòmic i de forma paritaria 

el treball d'homes i dones. 
4. Representants qualificats de la CVONGD participaran en accions formatives 

dirigides a la plantilla d'lnformatius, Programes, Comunicació, Unitat d'Estil i 

Recursos Lingüístics, així com a responsables de programes de producció 

externa. Aquestes accions estaran orientades a l'aplicació del Llibre d'estil i 

codis deontológics pera un tractament informatiu respectuós i transformador de 

temes com la pobresa, la desigualtat, les migracions i la solidaritat, i sobre 

enfocaments informatius enfront del discurs de l'odi, entre altres tematiques. 

5. En materia de continguts infantils i juvenils, les dues parts col·laboraran en 

l'elaboració de continguts educatius que transmeten valors positius i ajuden a 

construir una ciutadania crítica, compromesa i solidaria, segons recull la Carta 

de valors de la CVMC. 
6. La CVONGD i l'SAMC manifesten la seua intenció de treballar per a estendre el 

marc de col·laboració a altres iniciatives que les dues parts consensuen, com 

ara esdeveniments, trobades, jornades, seminaris o conferències. 

TERCERA. DURADA I PRÒRROGA 
 

Aquest acord s'aplica des de la firma fins al 31 de desembre de 2023. En qualsevol 

moment abans de la finalització del termini previst anteriorment, els signants 

d'aquest conveni podran acordar unànimement la pròrroga per períodes anuals i 

fins a un màxim de quatre anys addicionals, mitjançant la formalització d'un acord 

exprés per escrit. 

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, aquesta haurà de ser atesa, en tot cas, 

amb els mitjans personals i materials propis. 

QUINTA. 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 
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d'aquest conveni i de les addendes que se'n deriven, tot aixó amb el previ acord 

mutu entre les parts. 

En tota la publicitat i accions de màrqueting vinculats a les activitats emparades per 

aquest 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 

fara sempre sota la previa conformitat de les mateixes. 

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

amb les accions realitzades conjuntament. 

SEXTA. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 

Es constitueix una comissió tècnica per al seguiment i aplicació d'aquest acord, i 

per a la seua 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 la realització correcta de les activitats 

convingudes, incloent-hi a aquest efecte la solució, en primera instancia, 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 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. Formaran la comissió de seguiment seran les persones següents, també a 

efectes de notificacions: 

Per part de l'SAMC: 
 

- Albert Vicent Moreno, cap de la Unitat de Projecció Social, amb l'adreça 

electrónica següent pera notificacions projecció@cvmc.es 

- Silvia Aucejo Peris, coordinadora de l'Area de Societat, amb l'adreça electrónica 

següent pera notificacions silvia.aucejo@cvmc.es 

mailto:projecci%C3%B3@cvmc.es
mailto:silvia.aucejo@cvmc.es
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Per part de la CVONGD: 

 
- Sonia Martín Carrascosa, vocal de Comunicació, amb l'adreça electrònica 

següent pera notificacions sonia@mainel.org 

- Carmen Rodríguez García, responsable de Comunicació, amb l'adreça electrònica 

següent pera notificacions comunicacion@cvongd.org 

SETENA. CAUSES D'EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ 
 

El conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 

objecte o per incórrer en causa de resolució. 

Són causes de resolució d'aquest conveni: 
 

- L'acord unànime de tots els signants. 
 

- L'extinció per expiració del termini d'eficacia inicial o, si escau, de qualsevol de les 

pròrrogues. 

- 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 

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 concurrencia 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. 

- L'extinció per denúncia unilateral de qualsevol de les parts, per la qual cosa és 

suficient un preavís de tres mesos. 

- Per decisió judicial declaratoria de la nul·litat del conveni. 
 

HUITENA. PROTECCIÓ DE DADES 
El compliment de les obligacions d'aquest conveni s'ajustarà a les exigencies 

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, 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 

mailto:sonia@mainel.org
mailto:comunicacion@cvongd.org
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informació i als 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 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 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. 

Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, 
limitació o oposició al tractament aportant còpia d'un document oficial que els 
identifique (NIF/NIE, passaport), i si fora necessària, 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. 

NOVENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 

Aquest acord es regirà per les seues pròpies clàusules, per la interpretació que 
d'aquestes es facen des de la Comissió Tècnica de Seguiment i Avaluació i per la 
normativa general que siga aplicable. 

Les qüestions litigioses a les quals puga donar lloc la interpretació, modificació, 
efectes o 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 
aconseguir un acord, seran sotmeses a la jurisdicció civil i als jutjats i tribunals de la 
ciutat de València. 
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I, com a prova de conformitat, totes les parts signen l'exemplar únic en que 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. 

 
 

Per la Societat Anónima de 

Mitjans de Comunicació 

 
Per la Coordinadora 

Valenciana d'ONGD 
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