
ADDENDA  DE  MODIFICACIÓ  I  PRÒRROGA  DEL  CONVENI  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA
GENERALITAT,  A  TRAVÉS  DE  LA  CONSELLERIA  DE  TRANSPARÈNCIA,  RESPONSABILITAT  SOCIAL,
PARTICIPACIÓ I  COOPERACIÓ, I  LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, PER AL
DESENVOLUPAMENT,  LA DIFUSIÓ I  LA DIVULGACIÓ D’ACTUACIONS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA,
RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ

  
REUNITS

D'una part, la Generalitat, representada per l’Hble. consellera de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica,  Sra. Rosa Pérez Garijo, nomenada per Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de
la Generalitat, pel qual nomena a les persones titulars de la vicepresidència i de les conselleries, ateses les
funcions assumides en virtut del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es
determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, en relació amb el Decret
105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les
conselleries  de la  Generalitat,  trobant-se autoritzada per a la  signatura d'aquest conveni per  Acord del
Consell de data 12 de febrer de 2021.

I d’una altra, la Sra. Mar Iglesias García, vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la
Corporació  Valenciana  de  Mitjans  de  Comunicació,  creada  per  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,
com  a  entitat  pública  amb  personalitat  jurídica  pròpia  i  plena  capacitat  jurídica,  i  en  virtut  del
nomenament  com  a  vicepresidenta  segons  acord  del Consell  Rector  de  26  d’octubre  de  2016,  i  de
conformitat amb el que es disposa en l’article 6.2 del Reglament Orgànic i Funcional del Consell Rector
(DOGV 7.960 de 18.01.2017), amb l’aprovació prèvia d’aquest òrgan de data 9 de febrer de 2021.

MANIFESTEN

I.  Que amb data  15 de febrer de 2019 es va signar  entre la  Generalitat,  a través de la  Conselleria  de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, actualment després de la reestructuració
orgànica Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica  (d’ara endavant la
Conselleria)  i  la  Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació  (d’ara endavant,  CVMC) un marc de
col·laboració per a la posada en pràctica d'iniciatives dirigides a impulsar, consolidar i enfortir la cooperació,
l’assistència recíproca, la comunicació i la informació mútua en les matèries pròpies de l’àmbit competencial
de la conselleria.
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II. Un dels objectius essencials de l'estructura política de la Comunitat Valenciana, establit en l'article 1.3 de
l'Estatut d'autonomia, és el reforç de la democràcia. En aquest sentit, l'article huité estableix, d'una banda,
que «els valencians i les valencianes, en la seua condició de ciutadans espanyols i europeus, són titulars dels
drets, els deures i les llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola i en l'ordenament de la Unió Europea
i en els instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius, en particular, en
la Declaració Universal de Drets Humans; en els pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets
econòmics, socials i culturals; en la Convenció Europea de Drets de l'home i llibertats fonamentals, i en la
Carta social europea», i d'altra banda, que «els poders públics valencians estan vinculats per aquests drets i
llibertats i han de vetlar per la protecció i respecte d’aquests, així com pel compliment dels deures». Així
mateix, el referit Estatut d'Autonomia, en l'article 12, estableix l'obligació de la Generalitat de vetlar per la
protecció i la defensa dels valors i dels interessos del poble valencià.

L’Organització de Nacions Unides en la Resolució 2004/72, de la Comissió de Drets Humans, Conjunt de
principis  actualitzat  per a la  protecció i  la  promoció dels  drets humans per mitjà  de la  lluita contra la
impunitat (E/CN.4/2005/102/Add.1), assenyala, dins de les obligacions dels estats, l’adopció de mesures
eficaces per a lluitar contra la impunitat, la garantia del dret inalienable a la veritat, el deure de recordar i el
dret a saber. El principi tercer sobre el deure de recordar proclama: «El coneixement per un poble de la
història de la seua opressió forma part del seu patrimoni i, per això, s’ha de conservar adoptant mesures
adequades per a aconseguir el deure de recordar que incumbeix a l’Estat, per a preservar els arxius i altres
proves relatives a violacions dels drets humans i el dret humanitari i per a facilitar el coneixement de tals
violacions. Aquestes mesures han d’estar encaminades a preservar de l’oblit la memòria col·lectiva i, en
particular, a evitar que sorgisquen tesis revisionistes i negacionistes». 

III. L'article 13 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el
nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, assigna a la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica les competències en matèria de participació ciutadana,
transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern i cooperació al desenvolupament. Aquestes
competències  es  concreten  en  l’article  163  del  Decret  105/2019,  de  5  de  juliol,  del  Consell,  pel  qual
s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i atribueix a la
Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern les funcions en
matèria de qualitat democràtica, responsabilitat social, desenvolupament de l'autogovern i recuperació del
dret foral civil valencià, recuperació, protecció i conservació de la memòria democràtica i reconeixement i
reparació de les víctimes recollides en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria
democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

IV. Que atés que es mantenen els objectius que es van pretendre en 2019 amb la signatura del conveni
marc, és intenció d'ambdues parts acordar l'extensió de l'àmbit de col·laboració previst en l'acord subscrit el
15  de  febrer  de  2019,  incloent-hi  l'impuls   i  difusió  d'una  política  pública  de  memòria  orientada  a  la
consolidació dels valors d’una convivència democràtica valenciana en l’estat de dret com a garantia de no-
repetició i reforçar la divulgació per a la formació d’una memòria crítica i democràtica.  D’acord amb l’article
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34  de  la  Llei  14/2017,  «a  través  dels  mitjans  de  comunicació  públics  de  la  Comunitat  Valenciana,  es
potenciarà  el  coneixement  de  la  memòria  democràtica  valenciana  mitjançant  programes  específics
divulgatius de debat, documentals i mitjançant la cobertura informativa de les activitats relacionades amb la
matèria. S’atendrà, de forma singular, la divulgació sobre l’experiència específica de les dones en l’àmbit de
la memòria democràtica. S’aprovarà un manual d’estil sobre llenguatge i tractament de la informació en
matèria de memòria democràtica».

V. Que la CVMC té la responsabilitat de gestionar els mitjans de comunicació públics d’àmbit autonòmic, i
presta una especial atenció a les necessitats d’informació de proximitat, i té, entre altres finalitats, garantir
el dret a la informació de forma imparcial, promoure el coneixement i la participació plural i democràtica,
així com difondre els valors històrics, culturals, educatius i lingüístics.

VI.  Ambdues  institucions  es  comprometen  a  la  promoció  i  la  difusió  entre  el  conjunt  de  la  societat
valenciana la importància que el dret a la memòria i el coneixement de la veritat, té per a aconseguir els
fins de l’esmentada Llei 14/2017 i enfortir els valors democràtics.

VII. Que la clàusula cinquena del conveni, relativa a la vigència, preveu que el conveni podrà prorrogar-se
en finalitzar, mitjançant un acord exprés d’ambdues parts per igual període,  que haurà de ser previ a la
finalització  del  termini  de  dos  anys.  La  modificació  del  present  conveni  requerirà  l'observança  dels
mateixos tràmits que han de seguir-se per a la seua aprovació i formalització inicial.

VIII. Que el 15 de febrer de 2019 les parts van subscriure l’esmentat conveni, la vigència del qual finalitza
el 15 de febrer de 2021. Per tot això, la Comissió Mixta de seguiment, control i resolució de conflictes ha
proposat les modificacions corresponents i la pròrroga de l’esmentat conveni marc.  

Per tot això expressat anteriorment, les parts firmants formalitzen la present addenda, d'acord amb les
següents,

CLÀUSULES

Primera.- Modificació de la clàusula segona: Modalitats de col·laboració.

Es modifica la clàusula segona del conveni marc subscrit, que passa a tindre la redacció següent:

Ambdues entitats  col·laboraran per  tal  que la  CVMC implante  en la  seua  organització  la  cultura  de  la
transparència, la responsabilitat social i el suport al desenvolupament sostenible, així com per divulgar i
conscienciar la població sobre la importància d’integrar en la societat valenciana d’una manera transversal
els  valors  de  la  transparència  en  l’activitat  pública,  la  participació  ciutadana,  la  cooperació  al
desenvolupament, la solidaritat, la responsabilitat social i el bon govern,  el coneixement de la memòria
democràtica valenciana, i l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 

Totes les referències a la CVMC en el present conveni marc s’entendran extensives a la Societat Anònima
de Mitjans de Comunicació.
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Segona.- Modificació de la clàusula tercera: Activitats a realitzar.

1. Es modifica la lletra c) en el paràgraf segon, que queda redactada com segueix:

c)  Difusió  dels  principis  de  transparència,  responsabilitat  social,  participació  ciutadana  i  cooperació  i
fomentar el coneixement de la memòria democràtica valenciana, mitjançant la realització i allotjament de
continguts  multimèdia  dirigits  a  la  ciutadania  en  general,  així  com  de  les  activitats  organitzades,
subvencionades  o  que  compten  amb  el  suport  de  la  Conselleria  que  puguen  ser  d'interés  per  a  la
ciutadania, d’acord amb els criteris de programació de la CVMC.

2. En el paràgraf quart d’aquesta clàusula tercera, s’afig l’apartat 3.6 amb la següent redacció:

3.6. Activitats en l’àmbit de la memòria democràtica valenciana:

-Preservar i difondre els principis rectors en què es fonamenten les polítiques públiques de la Generalitat
per a la recuperació, protecció i conservació de la memòria democràtica valenciana i el reconeixement i
reparació i garantia de no repetició de les víctimes.

-Fomentar  i  potenciar  el  coneixement  de  la  memòria  democràtica  valenciana  mitjançant  programes
específics divulgatius de debat i documentals, amb especial incidència en el testimoni de les víctimes.

-Impulsar la cobertura informativa de les activitats desenvolupades per la Generalitat relacionades amb la
matèria. 

-Visibilitzar els actes de reconeixement i homenatge a les víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista,
reforçant les bases democràtiques de la convivència. 

-Impulsar  l’organització  d’activitats  comunes  que  garantisquen  la  difusió  de  la  memòria  democràtica
valenciana com cursos, jornades i congressos, destinades a la formació dels professionals de la CVMC.

-Difondre i fomentar el reconeixement del moviment memorialista per la seua labor en la conscienciació
social per a la preservació de la memòria democràtica valenciana i a la defensa dels drets de les víctimes.

-Fomentar  la  participació  ciutadana en la  recuperació  de la  memòria  democràtica valenciana,  per  a  la
formació d'una memòria crítica i democràtica. 

-Difondre  els  valors  històrics,  simbòlics,  memorials  i  pedagògics   dels  llocs  i  itineraris  de  la  memòria
democràtica.

-Impulsar la divulgació sobre l’experiència específica de les dones en l’àmbit de la memòria democràtica. 

- Facilitar l’accés als fons documentals.

- Promoure l’actualització i la incorporació en el Llibre d’Estil de la CVMC de les propostes i iniciatives sobre
llenguatge i tractament de la informació en matèria de memòria democràtica.
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Tercera.- Pròrroga

Les parts firmants acorden la pròrroga per dos anys del conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a
través de la Conselleria i la CVMC, per al desenvolupament, la difusió i la divulgació d'actuacions  en les
matèries  pròpies  de  l’àmbit  competencial  de  la  conselleria.  Per  tant,  els  efectes  del  present  acord  de
pròrroga del conveni marc de col·laboració, s'estendran des del dia 15 de febrer de 2021 fins al 15 de febrer
de 2023.

Quarta.- Obligacions econòmiques.

L'aplicació i execució d'aquesta modificació i pròrroga de Conveni marc, incloent-se a l'efecte tots els actes
jurídics  que  pogueren  dictar-se  en  la  seua  execució  i  desenvolupament,  no  podrà  suposar  obligacions
econòmiques per a la Generalitat i, en qualsevol cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i
material.

Cinquena.- Vigència i publicitat.

La present Addenda de modificació i pròrroga entrarà en vigor a partir del dia de la seua firma.

Aquesta addenda es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat. 

En prova de conformitat, i per deixar-ne constància als efectes oportuns, les parts signen aquesta Addenda
de modificació i pròrroga.

LA CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT

DEMOCRÀTICA

Rosa Pérez Garijo

LA VICEPRESIDENTA I PRESIDENTA EN FUNCIONS
DEL CONSELL RECTOR DE LA CORPORACIÓ

VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Mar Iglesias García
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