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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE 
MITJANS DE COMUNICACIÓ I ÚLTIMO PASILLO SL 

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

Valenciana (d’ara en avant, SAMC), amb domicili a la Ctra. del Polígon d’accés a 

Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València, amb CIF número A98907975, i en el seu 

nom i representació el seu director general, el Sr. Alfred Costa Folgado. 

 
De l’altra, Último Pasillo SL, amb domicili al carrer Roís de Corella, 6, 6, 11, 46702, 

Gandia, València, amb CIF B98992514, i en el seu nom i representació el 

Sr. Pablo Miguel Sánchez Pardines 

Els dos representants, que es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient, 
 
 

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 desenvolupament 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. 

 
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 continguts audiovisuals, la 

creació digital i multimèdia, i la promoció de la música i la cultura de producció 

valenciana. 
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TERCER. Que Último Pasillo SL és una empresa del sector de la comunicació que 

té entre les seues activitats la gravació de so i l’edició musical; l’edició, impressió 

i distribució de llibres, revistes i diaris en qualsevol dels suports possibles, i la 

producció i serveis relacionats amb els productes audiovisuals. 

 
QUART. Que Último Pasillo SL promou la iniciativa solidària “Salvando la 

distancia”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia i el Festival Pirata Rock, 

consistent a fer un concert-presentació en streaming el 25 de juny de 2020, del 

primer disc del grup Ciudad Jara. El beneficis que es generen de la venda 

d’entrades es destinaran a menjadors socials del Cabanyal (València) i Gandia, 

així com les aportacions econòmiques que els patrocinadors facen de manera 

voluntària. 

 
QUINT. 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 acord específic de col·laboració, 

segons les següents 

CLÀUSULES 
 
 
 
PRIMERA. FINALITAT DE L’ACORD 

 
Aquest acord estableix el marc de col·laboració entre la Societat Anònima de 

Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) i Último Pasillo SL 

per a difondre i promocionar el concert benèfic “Salvando la distancia”, que el grup 

musical Ciudad Jara oferirà a Gandia el 25 de juny de 2020 amb l’objectiu de 

recaptar fons per a menjadors socials del Cabanyal (València) i Gandia. 
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SEGONA. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 
1. À Punt, mitjà oficial del concert “Salvando la distancia” 

 
En virtut d’aquest acord, À Punt es converteix en el mitjà oficial del concert benèfic 

“Salvando la distancia”. 

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

acompanyat de l’expressió “Mitjà oficial” en totes les publicacions oficials del 

concert (programa general, documentació i comunicació oficial de l’esdeveniment, 

elements de papereria, pòsters, cartells, programes de mà, flyers, photocalls, roll- 

ups, banderoles, pancartes en premsa, pàgina web, bàners promocionals, etc.) 

que s’hi facen servir. 

À Punt proporcionarà amb temps suficient la imatge gràfica en els formats 

escaients perquè s’incloga en els mitjans enumerats. 

2. Difusió del concert 
 
Els diversos mitjans d’À Punt (televisió, ràdio, web i xarxes socials) difondran les 

activitats relacionades amb el concert i el seu caràcter solidari. Així, facilitaran la 

seua presència en els espais informatius i els programes que s’hi acorde, i es 

garanteix la cobertura, amb criteris informatius. 

Último Pasillo SL proporcionarà als mitjans de l’SAMC, amb temps suficient, tots 

els materials necessaris per a poder completar la cobertura en informatius, 

programes i xarxes socials. 

 
 
TERCERA. DURACIÓ 

 
L’acord és aplicable des de la firma fins que tinga lloc el concert “Salvando la 

distancia”, el dia 25 de juny de 2020. 



4 

 

 

 
 
QUARTA. OBLIGACIONS ECONÒMIQUES 

 
L’aplicació i l’execució d’aquest acord no suposa noves obligacions econòmiques 

per a cap de les parts, i si n’hi haguera hauran de ser ateses, en tot cas, amb els 

seus mitjans personals i materials. 

 
 
QUINTA. PROTECCIÓ DE DADES 
Les parts s’obliguen a complir la normativa vigent en relació amb la protecció de 

dades de caràcter personal, en especial amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de 2016, relatius 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. 

 
SISENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
Les qüestions litigioses a les quals puga donar lloc la interpretació, modificació, 

efectes o resolució d’aquest acord de col·laboració hauran de resoldre’s d’acord 

mutu. Si no és possible arribar un acord, se sotmetran a la jurisdicció civil, i als 

jutjats i tribunals de la ciutat de València. 

El Conveni podrà resoldre’s per qualsevol de les causes següents: 

a) Per acord mutu de les parts. 

b) Per incompliment de las obligacions assumides per qualsevol de les parts. 

c) Per denúncia d’una de las parts, notificada formalment. 

d) Por la resta de causes legalment previstes. 
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I en prova de conformitat amb tot allò que s’ha establit, firmen aquest document 

per duplicat en el lloc i la data indicats. 

 
Burjassot, 11 de juny de 2020 

 
 
 

Per la Societat Anònima Per Último Pasillo SL 

de Mitjans de Comunicació 
 

ALFREDO| 
COSTA| 
FOLGADO 

Firmado digitalmente 
por ALFREDO|COSTA| 
FOLGADO 
Fecha: 2020.06.11 
14:07:05 +02'00' 

Sr. Alfred Costa Folgado Sr. Pablo M. Sánchez Pardines 
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