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CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI 
GENERAL, L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT I LA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA MILLORA DE LES 
INTA LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS D'ÚS COMPARTIT 
PER LA CIUTADANIA I L�’ALUMNAT DE LA TITULACIÓ DEL GRAU 
EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT UBICADES 
A ONTINYENT 
 
 
 

València  a 26 de maig de 2016 

 

COMPAREIXEN 
 
 

D'una part, Esteban Morcillo Sánchez, rector magnífic de la Universitat de 
València-Estudi General, en la seua representació, d'acord amb el Decret 
45/2014, de 28 de març, del Consell de la Generalitat, núm. 7245, publicat en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d'1 d'abril de 2014. 
 
D'una altra part, Rebeca Mariola Torró Soler, en funcions d'alcaldessa 
accidental de l'Ajuntament d'Ontinyent, en el seu nom i la seua representació, 
d�’acord amb l'art. 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
D'una altra part, Jorge Rodríguez Gramage, en qualitat de president de la 
Diputació Provincial de València, en el seu nom i la seua representació, d�’acord 
amb l'art. 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local 
 
Intervenen, a l'efecte d'atorgar fe pública de l'acte, els secretaris de les tres 
institucions. 
 
Tots tres representants es reconeixen mútuament la capacitat jurídica per a 
formalitzar aquest acord d�’intencions i 
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EXPOSEN 
 
 
Primer. Que el 7 de gener de 2014 es va signar un conveni entre la Universitat de 
València i l'Ajuntament d'Ontinyent per a la implantació a Ontinyent d'una unitat 
docent de la titulació de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Segons 
el conveni, les parts han de posar en comú els seus recursos, de manera que la 
Universitat de València ha de crear una nova titulació universitària i construir un 
aulari nou a Ontinyent, i l�’Ajuntament ha de cedir l'ús de part de les insta lacions 
municipals i encarrengar-se�’n del manteniment, insta lacions. Entre aquestes 
insta lacions s�’inclou la pista d'atletisme del poliesportiu municipal. 
 
Segon. Que la Universitat de Valencia és una administració de caràcter educatiu 
i formatiu amb competència per a ampliar i millorar les seues insta lacions 
docents i les associades a aquestes. 
 
Tercer. Que els arts. 25.2.I) i 26.1.c) de la Llei de Bases de Règim Local 
reconeixen, respectivament, com a competència pròpia municipal, la promoció de 
l�’esport i les insta lacions esportives, i com a servei municipal obligatori per als 
municipis de més de 20.000 habitants, com és el cas d'Ontinyent, les insta lacions 
esportives d'ús públic. Els arts. 33.3.n) i 34 de la Llei de Régim Local de la 
Comunitat Valenciana estableixen preceptes semblants. 
 
Quart. Que atés que la titulació universitària implantada i les insta lacions que li 
serveixen de suport són una activitat d'àmbit supramunicipal amb abast comarcal 
i provincial, es reconeix una capacitat d'intervenció de la Diputació de València, 
que pot desplegar les competències previstes en l'article 36.1 de la Llei de Bases 
de Règim Local en matèria d'assistència i cooperació jurídica, tècnica i 
econòmica; de cooperació en el foment social (que abasta el foment educatiu o 
formatiu), i de coordinació per a garantir la prestació dels serveis de competència 
municipal en el territori del municipi, inclòs el servei d'insta lacions esportives d'ús 
públic. 
 
Que, a més, la Diputació de València patrocina el Club d'Atletisme Terra i Mar, i 
la millora de la insta lació de la pista del poliesportiu indicat pot facilitar la qualitat 
dels entrenaments dels membres del club en una ciutat les condicions 
orogràfiques de la qual poden afavorir la preparació atlètica. 
 
Cinqué. Que totes tres institucions volen establir un conveni de co laboració per a 
millorar el desplegament de la titulació instaurada exercint cadascun dels ens, ara 
intervinents, les seues competències. Per açò, en data 12 de febrer de 2016, van 
signar un acord d'intencions previ a la materialització del present conveni. Còpia 
d'aquest document obra en l'expedient instruït per l'Àrea de Benestar Social 
(Delegació d'Igualtat, Joventut i Esports). 
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D'acord amb el que s'ha exposat, s'especifiquen les actuacions que es 
comprometen a fer les parts signatàries i que es corresponen amb estos  
 
 
 

ACORDS 
 
 
 
Primer. L'objecte del conveni és millorar el desenvolupament de la titulació del 
grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la localitat d'Ontinyent, cosa 
que es concreta en millorar les insta lacions associades a l'exercici d�’aquesta 
titulació i d'utilització compartida amb la ciutadania d'Ontinyent. 
 
 
Segon. La Universitat de València, com a administració educativa, es compromet 
a condicionar els baixos de l'aulari on s'imparteix la titulació esmentada, ubicat a 
l'avinguda del Comte de Torrefiel, i a aquest efecte es compromet a licitar les 
obres d�’acord amb la normativa contractual i a abonar-ne el cost. estimant-se 
inicialment en 568.882,99 euros IVA indos i atribuint-se a l'aplicació 
pressupostária: programa 422D Ensenyament Universitari, económica 663.10 
Inversions en Obra Nova, orgánica 6722700000 Inversions própies. 
 
 
Tercer. L'Ajuntament d'Ontinyent, com a entitat local competent en matèria 
d'insta lacions esportives, segons s'especifica en la part expositiva d'aquest 
conveni, i atés que, segons el text i l'annex III del conveni signat el 7 de gener de 
2014 per a la implantació de la titulació esmentada, li correspon la cessió d'ús i el 
manteniment de diverses insta lacions municipals, entre elles la pista d'atletisme 
del poliesportiu municipal, s'obliga a licitar la renovació d�’aquesta pista 
d'atletisme ubicada al poliesportiu municipal aplicant la normativa contractual i 
assumint, assumint el financament de 200.000 euros del cost total, atribuint-se la 
despesa a l�’aplicació pressupostária: 81100.34200.63200, "Millores instal-lacions 
esportives" del pressupost de 2016. 
 
 
Quart. La Diputació de València, ateses les sues competències en matèria de 
co laboració, assistència i foment de serveis i insta lacions municipals i 
supramunicipals, que es concreten en la part expositiva d'aquest conveni, i 
conscient que les actuacions a fer tenen un caràcter local però alhora 
supramunicipal, i que fins i tot poden afavorir la pràctica de l'esport dels membres 
del club d'atletisme que patrocina, sufraga part del cost de la renovació de la 
insta lació (pista d'atletisme) i atorga, pel present conveni, una subvenció directa 
i excepcional, acreditada en les raons d'interès públic i social contingudes en 
l'objecte del conveni,fins a un màxim de 400.000�€ a l'Ajuntament d'Ontinyent.  
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Cinqué. Obligacions de l�’Ajuntament de Ontinyent. 
 
1.-Els excessos de despesa respecte de les quanties assumides per cada entitat 
les assumirá l'Ajuntament d�’Ontinyent previa habilitació pressupostária i 
incorporació al text del Conveni mitjancant addenda indicativa de la situación que 
resulte d'excés. 
 
2.- L'ajuntament beneficiari assumeix, enfront de la Diputació Provincial de 
València, les obligacions següents procedents de la subvenció concedida: 

 A redactar el projecte de les obres de remodelació de la pista d�’Atletisme del 
poliesportiu municipal, a contractar i executar les obres, de conformitat amb el 
que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Public,o norma que 
la substituísca.  

 A preveure que l'expedient  de contractació incloga, entre les clausules del 
Plec de Condicions, una on conste l'obligació del contractista, a expenses 
d'ell, de col.locar en un lloc ben visible  un cartell informatiu que es tracta 
d'una obra finançada per la Diputació Provincial. 

 A l'adjudicació de les obres abans el 31 de desembre de 2016, i a presentar 
el quadre resum d'adjudicació en la Diputació, el model de la qual li será 
facilitat per esta. 

 A la presentació de les certificacions d'obres,degudament firmades i 
aprovades, a fi de percebre el seu import. 

 A aportar un certificat del seu secretari-interventor acreditant la concessió, 
o no, d'altres ajudes per a cofinangar la despesa derivada de l'execució de 
les obres. 

 L'entitat beneficiària facilitarà quantes accions de comprovació de 
l'execució del projecte sol·licite la Diputació Provincial de València aportant 
la documentació que els siga requerida i possibilitant la realització de 
visites de seguiment, si escau.  

 
Sisé. Obligacions de la Diputació Provincial de València amb l�’Ajuntament 
d�’Ontinyent. 

 La Diputació de València, pel present, autoritza i compromet la despesa 
de fins a un màxim de 400.000�€ amb càrrec a l'aplicació 
621.342.02.762.00,"Instal·lacions i material esportiu" del pressupost de 
2016. 

 En ser una despesa sense finançament afectat, la incorporació del 
romanent de despesa no executada corresponent a l�’anualitat 2016 
només procedeix en l�’exercici immediat següent, quedant condicionada 
en tot cas, la dita incorporació, a la existència de recursos financers que 
permeten la seua incorporació. 

 
Seté. Normes comunes a la Diputació deValència i a l'Ajuntament d'Ontinyent 
 
Els lliuraments de fons requerirán la certificació prèvia de l�’obra executada, firmada 
pel director técnic d'esta i aprovada per l'órgan competent per a la contratació. A 
l�’última certificació s'acompanyará l�’acta de recepció de les obres. 



5

 
Podran realitzar-se pagaments a compte de la subvenció concedida com a 
pagaments fraccionats segons el ritme d'execució de les obres. Per a determinar 
el seu import s'aplicará el percentatge de financament que corresponga a esta 
Diputació a cada una de les certificacions degudament tramitades. L'esmentat 
coeficient de finançament es calculará de conformitat amb les dades que figuren 
en el quadre resum d'adjudicació de les obres conforme disposa l'article 34.4 de 
la Llei 38/2003 i les Bases d'Execució del Pressupost. El pagament de la resta de 
l'obra, en el cas que l�’import de l'adjudicació siga superior al import de la 
subvenció compromésa per esta Diputació, será a carrec de l'Ajuntament. 
 
En el supósit de produir-se modificacions del contrácte de les obres que suposen 
un increment sobre la quantitat a abonar per la Diputació, l�’excés será a carrec 
exclusiu de l'Ajuntament 
 
En el cas que el pressupost inicial s'incrementara per modificació  o canvi de 
memoria, la quantitat concedida inicialment será la que es fixarà com a màxim. 
 
En el cas que l'Ajuntament reba altres subvencions publiques per a esta mateixa 
finalitat té l�’obligació de comunicar-ho a la Diputació. La suma de totes les 
subvencions mai podrá superar el total del gasto subvencionat, i en aquest cas el 
percentatge de la subvenció de la Diputació es minorará fins a aconseguir el 100 
% del cost total 
 
La subvenció concedida a I'empara del present Conveni quedara subjecta al que 
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com a 
alió que s'ha disposat en desplegament d'esta en les Bases d�’Excecució del 
Pressupost de la Corporació. 
 
Vuité.Es constituirà una comissió de seguiment formada per dos membres de 
cada institució designats per cadascuna d'elles per a coordinar les actuacions 
que corresponen a cada part i per a resoldre els possibles conflictes,. 
 
Nové. El termini de vigència d'aquest conveni queda queda comprès entre la data 
de la seua formalització i el 31 de desembre de 2016. 
 
Dècim. L'extinció d'aquest conveni es produirà pel transcurs de la seua vigència, 
sense perjudici que puga instar-la alguna de les parts per qualsevol motiu 
aplicable en dret. L'incompliment de les obligacions d'alguna de les parts li serà 
exigible en via administrativa i judicial. 
 
Oncé. Les parts, per a qualsevo lqüestió derivada del present conveni, renuncien 
a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls i se sotmeten expressament a 
lajurisdicció contenciosa administrativa. 
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I com a prova de conformitat, les tres parts subscriuen per quadruplicat aquest 
conveni en el lloc i la data que al principi s'indiquen. 

 

Universitat de València    Ajuntament d'Ontinyent      Diputació de València 
El rector L'alcaldessa accidental  El president 

 

Esteban Morcillo Sánchez   Rebeca M. Torró Soler      Jorge Rodríguez Gramage 

Universitat de València        Ajuntament d'Ontinyent       Diputació de 
València 
La secretària general El secretari El secretari 

 

María José Añón Roig          Rafael Hernández Domingo     Vicente R. Boquera  
Matarredona 

 
 


