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PRÓRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT 
ANÓNIMA DE MIT JANS DE COMUNICACIÓ I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE 
MUNICIPIS I PRovíNCIES PER A INTERCANVIAR PRODUCCIÓ AMB LA 
XARXA D'EMISSORES MUNICIPALS VALENCIANES 

COMPAREIXEN 

D'una part, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (d 'ara en avant FVMP), 
amb CIF G46550885 i representada pel president, el Sr. Rubén Alfara Bernabé en 
virtut de I'acord de I'assemblea de 4 d'octubre de 2019 i amb poders bastants per a la 
signatura d'aquest acte, en virtut de I'article 35 deis Estatuts de la Federació. 

D'una altra part, la Societat Anonima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 
Valenciana (d 'ara en avant, SAMC), amb NIF A98907975, amb seu a Burjassot, a la 
ctra. del Polígon d'accés a Ademús, sIn, i en el seu nom i representació, el director 
general, el Sr. Alfred Costa Folgado, nomenat pel Consell Rector de la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comunicació (d'ara en avant, CVMC) per acord de 6 de mar9 
de 2020. 

Les parts, en la representació que tenen i amb les facultats que els seus respectius 
carrecs els confereixen, es reconeixen capacitat legal suficient per a la prorroga del 
conveni que els vincula, i a aquest efecte 

EXPOSEN 

PRIMER. Que el 26 de juliol del 2018 es va signar un conveni de col·laboració entre 
la FVMP i la SAMC. 

SEGON. Que la clausula setena del conveni estableix que el conveni tindra una 
vigencia de quatre anys, comptadors des de la signatura. Així mateix, preveu que les 
parts, en qualsevol moment, abans de la finalització del termini anterior, podran 
acordar unanimement prorrogar-lo per un període de fins a quatre anys addicionals. 

TERCER. Que les dues institucions han donat la conformitat a la prorroga del conveni , 
en la forma establida en la clausula setena 
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I per a fixar la nova vigencia consensuada, acorden la prórroga del conveni que es 
regira per la següent 

CLÁUSULA 

ÚNICA. Prorrogar el conveni de col·laboració de col·laboració entre la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies i la Societat Anonima de Mitjans de Comunicació 
de la Comunitat Valenciana per a quatre anys més, comptadors a partir del dia 27 de 
juliol del 2022. 

1, en prova de conformitat, totes les parts signen I'exemplar únic en que es formalitza 
aquest document, en format electronic, mitjan9ant I'ús de sistemes de firma electronica 
qualificada i avan9ada basats en certificats digitals qualificats. 

A tots els efectes legals oportuns, aquest contracte s'entendra formalitzat per les parts 
a Valencia i en la data posterior de totes aquelles dates que figuren en les firmes 
electróniques assenyalades que les parts insereixen a continuació. 

Per la FVMP 

Firmado por RUBEN 
ALFARO BERNABE -
NIF:***6257** el día 
07/09/2022 con un 
certificado emitido 

Sr. Rubén Alfaro Bernabé 

Per I'SAMC 

ALFREDO¡ ~~~1~~r 
COSTAl Fat,GADO 

FOLGADO ~::;,;:/:~?;; 

Sr. Alfred Costa Folgado 
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