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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB VOLEIBOL XÀTIVA I 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
 

Reunits a València, l'1 d’Octubre de 2016 
 
 
D'una part, el Club Voleibol Xàtiva, amb domicili en C/ Abu Massaifa, 8 – 

Xátiva 8 (Valencia), amb CIF ______________, i en el seu nom i 

representació, el President Sr. D. Enrique Mateu Bordera, NIF: 20409606G 

 

I d'una altra part, La Universitat de València amb seu en Avinguda Blasco 

Ibáñez número 13, 46010 - VALÈNCIA i en el seu nom i representació, el 

Sr. D. Esteban Morcillo Sánchez, Rector Magnífic 

 

INTERVENEN 

El primer en nom i representació del Club Voleibol Xàtiva, i el segon en nom 

i representació de la Universitat de València, amb la finalitat d'asseure les 

bases d'un conveni de col·laboració que facilite la realització i participació en 

projectes que interessen a ambdues parts relacionats amb l'àmbit de 

l'esport i més específicament del Bàsquet, així com en aspectes d'educació i 

formació que tinguen, d'una o una altra manera, relació amb aquesta 

activitat. 

Ambdues parts declaren posseir i es reconeixen mútuament amb capacitat 

legal suficient per a l'atorgament del present conveni i, a aquest efecte: 
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EXPOSEN 

Considerant l'activitat física i l'esport com una parcel·la important de 

desenvolupament de la nostra societat per a tots els sectors de població. 

Considerant que el bàsquet té valors educatius, integradors i afavoridors de 

la millora de la qualitat de vida de tots els grups de població. 

Considerant el paper històric i primordial que el Club Voleibol Xàtiva té en el 

plantejament i desenvolupament d'instruments i materials relacionats amb 

aquesta pràctica esportiva, així com persones capacitades per a la formació 

en aquesta activitat. 

Considerant la funció que compleix La Universitat de València en l'àmbit de 

la formació, promoció i desenvolupament de l'Activitat Física i l'Esport a 

través del Servei d'Educació Física i Esports. 

Ambdues parts, per tot l'anteriorment exposat, consideren convenient 

subscriure el present conveni que es regirà per les següents 

 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte 

És objecte del present conveni l'establiment de llits de col·laboració 

permanents i oberts entre el Club Voleibol Xàtiva i la Universitat de 

València. 

 

SEGONA. Àmbits del conveni 

Entre les pautes d'actuació, s'inclouen les següents, sense perjudici d'unes 

altres que puguen desenvolupar-se mentre estiga vigent el conveni: 

- Cooperar, promoure, afavorir, i impulsar conjuntament activitats en els 

àmbits de formació en matèria esportiva. 
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- Cooperar i prestar-se assessorament i informació mútua en qüestions 

relacionades amb l'activitat d'ambdues entitats en activitats físiques i 

esportives. 

- Col·laboració professional docent en el disseny i realització de cursos, 

debats, divulgació i, en general, qualsevol altra relacionada amb l'activitat 

física i esportiva. 

- Difondre pels seus mitjans habituals la intenció, contingut i abast del 

present conveni per a afavorir el desenvolupament de l'acord. 

- Incloure el nom i el logotip d'ambdues entitats en les realitzacions i la 

publicitat que puga emanar del present conveni de col·laboració. 

 

TERCERA: Compromisos inicials entre les parts 

Inicialment, les parts es comprometen a oferir els següents serveis: 

El Club Voleibol Xàtiva es compromet a: 

1.- Facilitar la participació de les jugadors dels equips del Club Voleibol 

Xàtiva que estiguen matriculats en la Universitat de València en els 

entrenaments dels equips de voleibol de la Universitat de València i en les 

competicions oficials universitàries de caràcter autonòmic, nacional i 

internacional en representació de la Universitat de València. 

El tècnic responsable dels equips del Club Voleibol Xàtiva estarà en contacte 

amb els tècnics dels equips de la Universitat de València per a coordinar la 

participació de les jugadores, així com per al seguiment de quantes accions 

siguen necessàries en el desenvolupament de les competicions 

universitàries. 

A l'inici del curs el Club Voleibol Xàtiva facilitarà al Servei d'Educació Física i 

Esports de la Universitat (SEFE) un llistat complet de les jugadores i 

responsables i/o tècnics dels equips que utilitzaran les instal·lacions. 
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2.- Oferir als membres de la Comunitat Universitària una passada 

Universitària que serà establit en nombre i quantia per acord entre les parts 

en l'inici de la temporada. 

3.- Respectar les normes de funcionament intern de les instal·lacions 

esportives que siguen cedides per part del Servei d'Educació Física i Esports 

de la Universitat de València en el cas que siguen utilitzades com a 

conseqüència d'acords de cessió d'ús entre les parts. 

 

La Universitat de València a través del Servei d'Educació Física i Esports es 

compromet a: 

1.- Oferir al Club Voleibol Xàtiva un descompte del 25% en els serveis que 

s'ofereixen des del Gabinet de Suport a l'Esportista, aplicable a les taxes 

oficials que corresponguen als serveis requerits. 

2.- Cessió d'ús de la pavelló nord cobert situat a les instal·lacions esportives 

del campus de Blasco Ibáñez sempre que siga requerit per a entrenaments 

dels seus diferents equips de forma regular al llarg de la temporada. 

Aquesta cessió estarà subjecta a l'aplicació de les taxes i descomptes de 

lloguer vigents en el Servei d'Educació Física i Esports que puguen aplicar-

se en funció de les condicions establides en el Reglament d'Execució 

Pressupostària de la Universitat de València. 

L'ús de la instal·lació estarà condicionat a la disponibilitat horària. En 

aquests casos se signarà un acord específic de cessió d'ús que arreplegarà 

les condicions específiques d'utilització de la instal·lació i les taxes que 

corresponguen per lloguer. 

 

QUARTA. Comissió de Coordinació i Seguiment 

A partir de la signatura del present conveni de col·laboració es podran 

constituir tants projectes com es considere per ambdues parts. 
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Per a facilitar l'elaboració de la normativa de funcionament, la decisió sobre 

els projectes específics a desenvolupar, el seu seguiment compliment, i, en 

general qualsevol dubte sobre la implantació del present conveni, es 

constituirà una Comissió de Coordinació i Seguiment integrada per les 

següents persones: 

- El President del Club Voleibol Xàtiva o la persona en qui delegue. 

- El Director del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de 

València, o la persona en qui delegue. 

- El responsable de l'Àrea de Formació, Comunicació i protocol del SEF. 

- Un representant per cadascuna de les parts que seran nomenats pels dos 

primers en dates prèvies a la celebració de la primera reunió de la Comissió 

de Coordinació i Seguiment 

Aquesta comissió es constituirà en el termini dels 30 dies següents a la seua 

signatura. No tindrà periodicitat establida en les seues reunions que 

s'acordaran puntualment a requeriment d'alguna de les parts. 

 

CINQUENA. Vigència 

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i 

estarà vigent durant UN ANY, amb data d'inici de l'1 d’Octubre de 2016 i de 

finalització del 30 de Juny de 2017. Serà renovat tàcitament per als 

successius anys, excepte quan es desitge la seua dissolució per acord o per 

denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de tres 

mesos. 

 

SISENA. Accions econòmiques 

El present conveni no comportarà despesa algun posat que el seu objecte és 

ressaltar l'interès d'ambdues parts a establir àmbits de col·laboració 

institucional. 
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Les iniciatives que precisen una dedicació d'especial complexitat i aportació 

econòmica, es complementaran amb un pressupost específic que haurà de 

ser aprovat per la Comissió de Coordinació. 

 

SETENA.- Denuncia 

Qualsevol de les parts podrà denunciar el present Conveni comunicant-ho a 

l'altra parteix intervinent per escrit amb 3 mesos d'antelació a la data en la 

qual desitge la terminació del mateix. 

En qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament 

de les accions ja iniciades en el moment de notificació de la denúncia. 

 

HUITENA.- 

El present conveni quedarà rescindit en el cas que alguna de les parts 

incomplisca alguna de les clàusules enunciades amb anterioritat. 

 

NOVENA.- Naturalesa del Conveni. 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i s'exclou de l'àmbit d'aplicació 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

I en prova de conformitat i acceptació, signen per duplicat el present 

document en el lloc i data indicat en l'encapçalament. 
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Sr. D. Enrique Mateu Bordera 

 

 

 

 

President del Club Voleibol Xàtiva 

Sr. D. Esteban Morcillo Sánchez 

 

 

 

 

Rector Magnífic de la Universitat de 

València 

	  


