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Referencia: 2020/00014267T 

Procedimiento: Convenios 

Persona 
interesada: 

CORPORACIO VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIO - CVMC 

Representante: ALFRED COSTA FOLGADO 

Cultura-Museus (MJBALFAG) 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ I L’AJUNTAMENT DE VILA-REAL PER A LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
CULTURAL 

 

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

unipersonal, amb el domicili social a ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100 

Burjassot (València) i amb NIF A-98907975, representada en aquest acte pel Sr. Alfred 

Costa Folgado, amb DNI 52749924D, com a representant persona física de la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació (d’ara en avant CVMC) en el càrrec d’administrador 

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

València, 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’ara en avant l’SAMC). 

De l'altra, l’Ajuntament de Vila-real amb CIF número P1213500J, amb seu a la plaça Major, 

s/n, 12540 Vila-real, Castelló, i en el seu nom i representació el Sr. José Benlloch i 

Fernández, nomenat alcalde-president en la sessió constitutiva de data 15 de juny de 2019, 

amb poders suficients per a la formalització d'aquest conveni. 

Les dues representants es reconeixe 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 
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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. 

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. 

Aquest concepte queda fixat en el Contracte Programa subscrit entre el Consell de la 

Generalitat i la CVMC, on s’explicita que un dels objectius fonamentals «és la promoció de la 

cultura pròpia de la Comunitat Valenciana. Per això, la CVMC i la seua societat han de ser 

un referent fonamental com a eina de projecció cultural dels valencians i de les valencianes 

i, al mateix temps, una finestra oberta al món per a ser visibles en l'aparador mundial de les 

cultures». 

TERCER. Que l’Ajuntament de Vila-real, dins del marc general de les seues activitats, 

patrocina i impulsa els següent festivals i espectacles: 

• Real Jazz, el festival de jazz que, del 25 al 27 de setembre de 2020, obrirà la 

programació de tardor de Vila-real. El Festival aposta pel jazz amb denominació 

d’origen valencià, programant i promocionant músics que desenvolupen la seua 

carrera a la Comunitat Valenciana. 

• Vila-real en Dansa, festival de dansa breu, únic esdeveniment en el seu gènere de 
la Comunitat Valenciana, que mostra els diferents estils de dansa contemporània 
amb companyies internacionals. Està programat del 21 al 25 d’octubre de 2020. 

• FITCarrer, Festival Internacional de Teatre de Carrer, l'únic esdeveniment 

d'aquestes característiques de la Comunitat Valenciana, basat en la programació 

d’espectacles de teatre, dansa i circ en diferents localitzacions urbanes que 
converteixen la ciutat de Vila-real en un gran escenari per a les propostes més 

innovadores de les arts de carrer. Es programa al mes de maig. 
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• La passió musical Laquima Vere, una proposta multidisciplinària que integra 

música, dansa aèria, teatre de carrer i elements audiovisuals, i que se celebra el 
Dijous Sant, enllaçant amb la tradició religiosa de la Setmana Santa. 

QUART. Que l’Ajuntament de Vila-real considera que els quatre esdeveniments culturals 

són instruments clau en l’impuls cultural de la ciutat i la seua projecció turística, ja que 

fomenten l’assistència de companyies, artistes, formacions, programadors, crítics i públic en 

general al voltant dels sectors de la música, la dansa i les arts escèniques de carrer. 

QUINT. Que les dues entitats estan legitimades per a formalitzar convenis amb altres 

entitats i administracions públiques, en l’àmbit de les competències que els són pròpies, amb 

la finalitat d’aconseguir els objectius que els han sigut encomanats. 

I, a aquest 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’Ajuntament de Vila-real per a 

difondre i promocionar la cultura en el marc de les activitats que tindran lloc durant la 5a 

edició del Festival de Jazz de Vila-real; la 9a edició del festival Vila-real en Dansa; la 33a 

edició del FITCarrer i la passió musical Laquima Vere. 

SEGONA.- ÀMBIT D’ÀCTUACIÓ 
 
En el marc d’aquest conveni general de col·laboració, l’SAMC i l’Ajuntament de Vila-real es 

comprometen a treballar conjuntament en els següents àmbits: 

1. À Punt, mitjà oficial de Real Jazz, Vila-real en Dansa i FITCarrer. 
 
D’acord amb aquest conveni, À Punt es converteix en el mitjà oficial dels tres certàmens. 

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

l’expressió «Mitjà oficial» en: 
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- totes les publicacions oficials relacionades amb els 3 festivals (programes generals, 

catàlegs, publicacions relacionades, etc.); 

- la documentació i comunicació oficials dels esdeveniments (rodes de premsa, etc.) així 

com en tots els elements de papereria (pòsters, cartells, plànols, programes de mà, flyers, 

etc.) que es facen servir. 

- materials publicitaris: vídeos promocionals, photocalls, roll-ups, banderoles o flybanners, 

opis, tòtems, pancartes, globus, camisetes, tovallons per a restaurants, falques 

radiofòniques, publicitat en premsa, etc.; 

- els llocs web oficials de cada Festival, entrades en el lloc web de l’Ajuntament dins de la 

secció Cultura-Festivals, newsletters i bàners promocionals. 

À Punt proporcionarà amb temps suficient als organitzadors de cada certamen la imatge 

gràfica en els formats escaients perquè s’incloguen en els mitjans abans enumerats. 

2. Difusió de les activitats vinculades a Real Jazz, Vila-real en Dansa, FITCarrer i 
‘Laquima Vere’. 

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

relacionades amb els esdeveniments, amb els següents compromisos per les dues parts: 

2.1.- À Punt facilitarà la seua presència en els espais informatius i els programes de ràdio i 

televisió que s’hi acorde, garantint la cobertura, amb criteris informatius i fent difusió a les 

xarxes socials. 

2.2.- Els programes musicals i culturals d’À Punt ràdio faran una cobertura específica dels 4 

esdeveniments. En el cas del Real Jazz, podran fer retransmissions en directe des de la seu 

del Festival, si les dues parts així ho acorden. 

2.3.- L’organització del Real Jazz facilitarà a À Punt, sense cap cost, una gravació en vídeo 

dels diferents concerts que conformen la programació amb la finalitat de la seua 

programació i difusió en la televisió i la ràdio. En aquest cas, la cadena farà constar l’origen 

de les actuacions i destacarà el paper de promoció cultural de l’Ajuntament de Vila-real i 
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identificarà degudament els artistes i formacions que hi participen. À Punt subscriurà amb 

els grups participants un document de cessió de drets per a limitar l’ús del material gravat. 

L’SAMC es farà càrrec dels drets que s’han d’abonar a l’SGAE o qualssevol altres entitats 

de gestió de drets de propietat intel·lectual per la comunicació pública. 

2.4.- Els equips organitzadors de Vila-real en Dansa, FITCarrer i Laquima Vere facilitaran a 

À Punt, sense cap cost, gravacions dels diferents espectacles, en cas de tindre’n, per a 

facilitar-ne la difusió per À Punt. Igualment, proporcionaran als mitjans de l’SAMC, amb 

temps suficient, els continguts, fotografies i tots els materials necessaris per a poder 

completar la cobertura informativa. Així mateix, facilitaran l’espai i les connexions 

necessàries per a desenvolupar les tasques dels seus mitjans. 

2.5.- Cadascun dels festivals disposarà de l’autorització de tots els intèrprets i grups que hi 

participen, així com la de qualsevol altre titular de drets de propietat intel·lectual, industrial o 

d’imatge necessari sobre aquesta. Amb això s’eximeix l’SAMC i es garanteix el lliure gaudi 

dels drets transmesos en cas de qualsevol reclamació. 

TERCERA.- DURACIÓ I PRÒRROGA 
 
L’acord és d’aplicació durant el termini d’un any, comptador des de la firma del conveni, i 

cobrirà una edició de cadascun dels esdeveniments objecte del conveni. En acabar la 

vigència, les parts podran prorrogar-lo mitjançant la formalització d’un acord exprés per 

escrit. 

 
 
QUARTA. OBLIGACIONS ECONÒMIQUES 

 
L'aplicació i l’execució d'aquest conveni, no suposa noves obligacions econòmiques per a 

cap de les parts i si n’hi haguera haurà de ser atesa, en tot cas, amb els seus respectius 

mitjans personals i materials. 

QUINTA. 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. 
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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, 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. 

b. Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant l’execució del 

conveni, així com, si és el cas, 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: 
 

• Albert Vicent Moreno, cap de la Unitat de Projecció Social, amb l’adreça electrònica 
següent per a notificacions projecció@cvmc.es. 

Per part de l’Ajuntament de Vila-real: 
 

• Carmen Falomir Ventura, Técnic Aux. d’Espais Culturals amb l’adreça electrònica 
següent per a notificacions cfalomir@vila-real.es. 

SISENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 

El present conveni es pot resoldre per les causes següents: 
 
1) Per l'expiració del termini de durada. 

 
2) Per mutu acord entre les parts. 

 
SETENA. 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 sobre la 
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protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes, especialment en allò que fa referència a la confidencialitat de la 

informació i els resultats, aplicant-hi les mesures de caràcter tècnic, administratiu, informàtic 

i organitzatiu que resulten necessàries per a complir els requisits legals i, en particular, 

garantint la seguretat i integritat de les dades i la seua protecció enfront d'alteracions, 

pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats. 

HUITENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
El present acord es regirà per les seues pròpies clàusules, per la interpretació que 

d’aquestes es faça des de la Comissió de Seguiment i per la normativa general que siga 

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

efectes o resolució del present conveni hauran de resoldre's de mutu acord 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. 
 
NOVENA. NATURALESA 

 
Totes dues parts declaren que aquest conveni de col·laboració, per la seua naturalesa i 

finalitat (la difusió i promoció d'activitats musicals i culturals), està exclòs de l'àmbit 

d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de 

conformitat amb el que disposa l'article 6.1 de la citada disposició, la qual cosa es fa constar 

a l'efecte del que disposen els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 

jurídic del sector públic. 

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, 22 de setembre de 2020 
 
Per la Societat Anònima de Per l’Ajuntament de Vila-real 

Mitjans de Comunicació 
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Sr. Alfred Costa Folgado Sr. José Benlloch i Fernández 

 
 
 
 
 
Signat electr. per 
COSTA*FOLGADO,ALFRED 
amb NIF/CIF: ES052749924E 
el 06/10/2020 
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