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ACORD DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE DATA 5 DE MARÇ DE 2020
La Comissió de valoració designada per Resolució de 19 de febrer de 2020, de la Secretària Autonòmica de
Comunicació, per a l'examen i atorgament de les sol·licituds presentades al concurs per a la prestació en
règim d'emissió en obert de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre d'àmbit local en
la Comunitat Valenciana, convocat per Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Secretària Autonòmica
de Comunicació (DOGV de 08.01.2019), i per tant competent per a l'elaboració de les oportunes propostes
referents a aquest concurs públic, ha adoptat el següent acord:
1. Examinada la documentació acreditativa dels requisits i la capacitat jurídica de totes les sol·licituds
presentades per les persones aspirants a participar, així com la documentació rebuda com a conseqüència
del termini de 10 dies concedit per a presentar les esmenes dels defectes o omissions detectades en la
documentació aportada, es resol l'exclusió del concurs de les persones sol·licitants que a continuació es
relacionen, per no acreditar les condicions d'aptitud necessàries per a ser titulars de llicències de
comunicació audiovisual, o no haver presentat la documentació requerida.

NOMBRE

MOTIU D’ EXCLUSIÓ

LOGONDI COMUNICACIÓN

No aporta la documentació administrativa que
acredite la composició del capital social -Annex III
(Base sisena 2.1 de la Resolució de 28 de
desembre de 2019 de la Secretària Autonòmica
de Comunicació ).

PRODUCCIONES NOVA FILMS 2007 SL

No aporta la declaració responsable d'ostentar els
requisits i la capacitat jurídica del sol·licitantAnnex IV (Base sisena 2.1 de la Resolució de 28 de
desembre de 2019 de la Secretària Autonòmica
de Comunicació )

RADIO CASTELLÓN

No aporta la documentació administrativa
acreditativa de la composició del capital social del
soci majoritari, a l'efecte que es disposa en la
Base sisena 2.1 de la Resolució de 28 de
desembre de 2019 de la Secretària Autonòmica
de Comunicació, pel que fa a acreditar que no
concorre la limitació que cada sol·licitant només
podrà presentar una proposta televisiva per a
cadascuna de les demarcacions.

RADIO DIFUSIÓN TORRE SL
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acreditativa de la composició del capital social del
soci majoritari, a l’efecte del que es disposa en la
Base sisena 2.1 de la Resolució de 28 de
desembre de 2019 de la Secretària Autonòmica
de Comunicació, pel que es refereix que no
concorre la limitació que cada sol·licitant només
podrà presentar una proposta televisiva per a
cadascuna de les demarcacions.
CANAL MAESTRAT SL

Per infringir el que es disposa en la Base sisena
2.1 de la Resolució de 28 de desembre de 2019 de
la Secretària Autonòmica de Comunicació,
respecto a la limitació que cada sol·licitant només
podrà presentar una proposta televisiva per a
cadascuna de les demarcacions, quan a la vista
de la composició del capital social d’aquest
sol·licitant i Kriol Produccions, S.L., queda patent
la identitat existent entre tots dos sol·licitants,
que concorren a les demarcacions de La Vall
d’Uixó-Segorbe i Sagunt.

KRIOL PRODUCCIONES SL

Per infringir el que es disposa en la Base sisena
2.1 de la Resolució de 28 de desembre de 2019 de
la Secretària Autonòmica de Comunicació,
respecte a la limitació que cada sol·licitant només
podrà presentar una proposta televisiva per a
cadascuna de les demarcacions, quan a la vista
de la composició del capital social d'aquest
sol·licitant i Canal Maestrat, S.L., queda patent la
identitat existent entre tots dos sol·licitants, que
concorren a les demarcacions de La Vall d'UixóSegorbe i Sagunt.

2. En virtut de l'anterior s'acorda publicar en l'adreça web http://www.presidencia.gva.es/ la relació
de les persones excloses amb indicació del motiu d'exclusió, i notificar a les persones interessades.
3. D'acord amb el que estableix en l'article 14.3 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel
qual es regulen els serveis i el Registre de Prestadors de Comunicació Audiovisual de la Comunitat
Valenciana, així com en la base octava de la convocatòria del concurs, contra l'acte d'exclusió de la comissió
de valoració es podrà interposar recurs d'alçada davant l'òrgan convocant.
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Firmat per José Moreno Soler el 05/03/2020
12:05:33

El President

Firmat per Rosa M. Bou Martínez el
05/03/2020 12:08:54

La Secretària

Vocals:

Firmat per Manuel Cava Ferreruela el
05/03/2020 11:42:35
Firmat per Eloy Alaman Laguarda el
Firmat per Francisco Valentín De Las
Marinas Álvarez el 05/03/2020 14:25:35 06/03/2020 12:59:31
Càrrec: Interventor Delegado Presidencia y
Conselleria Transparencia

Firmat per Juan Bautista Casades Correa el
05/03/2020 11:35:50
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Firmat per Francisco Javier Mestre Cardona
el 05/03/2020 12:04:13
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