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CONVENI ENTRE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS 

I PRovíNCIES I L'ASSOCIACIÓ DE PREMSA COMARCAL DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA 

Valencia, 7 d'abril de 2022 

REUNITS 

D'una part, Sr. Vicent Gil Olmedo, en la seua qualitat de secretari general de la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb domicili social a la ciutat 

de Valencia, carrer Guillem de Castro, 46-1 0 CP 46001; CIF G-46550885, en 

virtut de les competencies que Ii atorga I'article 45.1 -a) deis seus Estatuts 

I d'una altra, Santiago Sanchis Mullor, amb DNI 52714450W, en qualitat de 

president de l'Associació de Premsa Comarcal. 

Aquestes parts, després de reconéixer-se mútuament capacitat legal suficient 

en la representació que ostenten, per via d'antecedent. 

EXPOSEN 

1 r Que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) és una 

associació constitu"ida pels municipis, províncies i altres entitats locals que 

voluntariament ho decidisquen per a la defensa i promoció de I'autonomia local 

i deis interessos locals de conformitat amb alió que es disposa en la Constitució, 

l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat i la Llei Reguladora de les Bases de 

.aegim Local. 

L'ambit territorial de I'FVMP és el de la Comunitat Valenciana i el seu ambit 

competencial és qualsevol assumpte d'interés per a les entitats locals 

valencianes. No perseguint, I'FVMP, cap ti de lucre. 
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2n l'Associació de Premsa Comarcal, és una associació privada sense anim 

de lucre, que reuneix els periodics comarcals que es publiquen en les tres províncies 

de la Comunitat Valenciana, dona veu a 12 cap<taleres diferents cada setmana. És 

I'instrument d'interrelació social. La presencia directa, familiar, de proximitat ens 

converteix en líders en difusió en cada comarca. A més, cadascuna de les caP<taleres 

de la Premsa Comarcal és el referent en la seua zona d'influencia. Les nostres 

hemeroteques reuneixen els últims 60 anys de la historia quotidiana deis nostres 

pobles. I volem continuar explicant-Ia molts anys més, per aixo ens hem unit. 

3r Totes dues entitats tenen objectius i interessos comuns en I'ambit de la 

comunicació local i de proximitat com a instrument vertebrador de cohesió 

territorial en els municipis de la Comunitat Valenciana. Reconeixen la importancia 

deis mitjans de comunicació des deis quals oferir informació local, contribueixen 

a subministrar informació atenent les necessitats territorials de la Comunitat 

Valenciana, ocupant-se de tot I'ambit territorial, incloent la informació deis 

municipis més xicotets, i aquells que pel seu nombre de població, ubicació, 

connectivitat requereixen d'una especial cobertura informativa. 

Es fa necessari informar sobre els nostres municipis, festes, cultura, i les nostres 

reivindicacions históriques. L'espai informatiu de la premsa comarcal abasta els 

esdeveniments socials, culturals, musicals, esportius, o d'interés general per als 

ve·ins i ve·ines de tots els po bies de la Comunitat Valenciana, compartint la 

pretensió que aquests esdeveniments arriben a la ciutadania. 

aquest efecte, les parts acorden subscriure el present Conveni de col·laboració 

ue es regira per les següents: 

CLAUSULES 

IMERA. OBJECTE DEL CONVENI. 

L'objecte del present conveni és la col·laboració entre I'FVMP i l'Associació de 

Premsa Comarcal per a treballar conjuntament, definir els objectius i tra<;ar 

estratégies comunes en benefici del dret a la informació de la ciutadania, 
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establint un espai de participació, treball i trobada amb caracter obert i flexible 

que afavorisca I'accés a la informació i comunicació deis ve·ins/es deis nostres 

municipis. 

SEGONA. ACTIVITATS. 

• Enfortir i dinamitzar I'espai de comunicació de proximitat valencia 

mitjan~ant desenvolupament de les activitats vinculades al foment i 

promoció local. 

• Afavorir la informació en la promoció i vertebració de les comarques 

locals. 

• Col· laborar i promoure programes activitats de comunicació sobre 

temes municipals. 

• Dur a terme tots aquells projectes i activitats que, de mutu acord, 

redunden en la consecució deis objectius comuns de totes dues 

organitzacions, expressats en I'objecte d'aquest convenio 

TERCERA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 

Es constituira una Comissió de seguiment integrada per dos representants 

designats per cadascuna de les parts. La Comissió dictara les seues normes 

internes de funcionament, havent-se de reunir quan ho sol· licite alguna de les 

parts i, almenys, dues vegades a I'any. 

QUARTA. OBLlGACIONS ECONÓMIQUES. 

~Iicació i execució d'aquest conveni, incloent a aquest efecte tots els actes 

que deriven en la seua execució i desenvolupament, no suposen obligacions 

economiques per a I'FVMP, en tot cas, haura de ser atesa amb els seus mitjans 

personals i materials. 
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CINQUENA. VIGENCIA. 

Aquest acord tindra vigencia d'un any a partir del dia de la seua signatura. No 

obstant aixó, es prorrogara tacitament per períodes d'igual duració, si cap de 

les parts comunicara a I'altra, de manera expressa la seua voluntat de donar

ho per conelós amb dos mesos d'antelació a la seua finalització. 

SISENA. INCUMPLIMIENTOS I DISCREPÁNCIES. 

La Comissió de seguiment resoldra de comú acord les divergencies que 

pogueren sorgir en I'aplicació i execució del present Conveni. En cas que 

persistisca, totes dues parts, amb lliure renúncia al fur que poguera 

correspondre'ls, i excepte precepte imperatiu en contra, se sotmeten 

expressament a la jurisdicció deis jutges i tribunals de la ciutat de Valencia. 

SETENA. EXTINCIÓ. 

El present conveni es considerara extingit per expiració del temps convingut 

sense ser prorrogat. A más, sera causa de resolució del present conveni de 

col'laboració: 

a) El mutu acord de les parts, a instancies d'una d'elles. 

b) La decisió unilateral d'una d'elles, quan s'estime que s'han produ"it 

alteracions substancials en les condicions que van propiciar la celebració 

d'aquest i/o que s'ha produ"it I'incompliment d'alguna de la clausula. En 

aquest últim cas, la part que pro pose l'al'ludida rescissió ho posara en 

coneixement de I'altra, de manera fefaent, amb una antelació mínima 

d'un mes. 

Qualsevol de les parts podra proposar la revisió d'aquesta Acord Marc de 

Col'laboració, en qualsevol moment, per a introduir les modificacions que 

estimen pertinents. De produir-se la revisió de les clausules de l'Acord Marc de 

CoHaboració, els corresponents canvis hauran d'incorporar-se al mateix i ser 

subscrits per totes dues parts. 
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HUITENA. COL·I..ABORACIÓ. 

Quan les actuacions conjuntes suposen I'elaboració de publicacions, estudis o 

projectes es fara constar que els mateixos són el resultat de la coHaboració de 

les parts. D'igual manera en qualsevol activitat derivada del present acord de 

col·laboració, totes dues parts es comprometen a especificar la col·laboració 

conjunta. 

La signatura del present conveni no aportara cap dret a les entitats signants per 

a la referencia i utilització en les activitats que en ell s'emparen, de qualsevol 

tipus, deis símbols o el logotip de I'altra entitat intervinent, excepte expressa 

autorització per a aixo. 

En tota la publicitat vinculada a qualsevol de les activitats emparades pel 

present Conveni Marc s'haura d'incorporar el logotip de les parts. La utilització 

deis logotips es realitzara sempre sota la previa conformitat deis seus titulars. 

Totes dues Entitats es comprometen a informar mútuament deis mitjans de 

publicitat en els quals qualsevol de les parts utilitze la marca o logotip de I'altra. 

NOVENA. CONFIDENCIALlTAT. 

Les parts respectaran la confidencialitat de la informació o documentació que 

puga ser coneguda, intercanviada o cedida en I'ambit de desenvolupament del 

present Convenio 

I en prova de conformitat, signen totes dues parts en el present Acord per 

duplicat exemplar, en el lIoc i data assenyalada en l'encapCfalament, quedant 

n exemplar en poder en cadascuna de les parts. 

DESE NA. PROTECCIÓ DE DADES. 

El compliment de les obligacions d'aquest conveni s'ajustara a les exigencies 

derivades de la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caracter Personal, en el que correspon a la confidencialitat de la 
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informació i els resultats, aplicant les mesures de caracter técnic, administratiu, 

informatic i organitzatiu que resulten necessaries per a complir els requisits 

legals i, en particular, garantint la seguretat i integritat de les dades i la seua 

pratecció enfrant d'alteracions, pérdues, tractaments o accessos no autoritzats. 

ONZENA. JURISDICCIÓ 

El present Acord es regira per les seues propies clausules, per la interpretació 

que d'aquestes es faCfa des de la Comissió de Seguiment i per la normativa 

general que resulte d'aplicació. 

I en prava de conformitat, signen totes dues parts en el present Acord per 

duplicat ex el "oc i la data assenyalats en l'encapCfalament, quedant 
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informació i els resultats, aplicant les mesures de caracter técnic, administratiu, 

informatic i organitzatiu que resulten necessaries per a complir els requisits 

legals i, en particular, garantint la seguretat i integritat de les dades i la seua 

protecció enfront d'alteracions, pérdues, tractaments o accessos no autoritzats. 

ONZENA. JURISDICCIÓ 

El present Acord es regira per les seues propies clausules, per la interpretació 

que d'aquestes es fac;a des de la Comissió de Seguiment i per la normativa 

general que resulte d'aplicació. 

I en prova de conformitat, signen totes dues parts en el present Acord per 

duplicat exemplar, en ellloc i la data assenyalats en I'encap~alament, quedant 

President APC 
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