
	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL CLUB ATLETICO 
UNIVERSITARIO RUGBY VALENCIA 

	  

València, 1 de setembre de 2016  
 
 
 
 

REUNITS 
 

D’una part, el Magfc. I Excm. Sr. Rector Esteban Morcillo Sánchez,, en nom i 
representació de la Universitat de València, amb domicili a l’Avinguda Blasco Ibáñez, 
13, de València  

I de l’altra, part, el Sr. Fouad Osseiran Kilani, president del Club Atletico Universitario 
Rugby Valencia (CAU Rugbi Valencia), amb  domicili al Carrer Fray Junipero Serra, 
71-B, 46014 València, CIF G-46.753.349. 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar  
aquest conveni d’acord amb les següents:	  

	  

CLÀUSULES 
	  
	  

PRIMERA.- El CAU Rugby Valencia, es compromet a assumir la gestió, 
l’organització i la direcció tècnica de l’equip de Rugbi universitari masculí per a 
competir en la lliga CADU, primera fase dels Campionats d’Espanya Universitaris i en 
la fase final, en cas de classificació, i en Competicions Internacionals, per això 
nombrarà un entrenador titulat que realitze les eines de seleccionar i entrenar als 
jugadors de l’equip. Es realitzara 1 sessio d’entrenament setmanal, de 2 hores de 
duració, segons calendari que es prepararà a l’efecte per part del CAU i es comunicarà 
al tècnics del Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat de València.  
 
 El entrenador designat haurà d’avaluar de forma individual als jugadors segons els 
criteris que marque el Servei d’Educació Física i Esports de la UVEG. 
 



 Organitzarà almenys una jornada de promoció de l’esport en la Comunitat 
Universitària. 
 
SEGONA.- El CAU Rugby Valencia, promocionarà i fomentarà la pràctica del Rugbi 
en la Comunitat Universitària, així com la difusió dels equips en la Comunitat 
Universitària. A l’efecte el Servei d’Educació Física i Esports, facilitarà la incorporació 
de jugadors, a través del programa ERASMUS, així com la cartelería i mitjans de 
difusió al seu abast per a la difusió. 
 
TERCERA.- El CAU Rugbi Valencia es compromet a facilitar la participació de les 
jugadores dels seus equips femenins que estiguen matriculades en la Universitat de 
València en els entrenaments dels equips de Rugbi de la Universitat de València i en les 
competicions oficials universitàries de caràcter autonòmic, nacional i internacional en 
representació de la Universitat de València. 
 
QUARTA.- El personal tècnic assistirà a tots els partits en què participe l’equip de la 
Universitat de València. 
	  

CINQUENA.- El personal tècnic del CAU Rugbi Valencia prestarà els seus serveis 
professionals de l’activitat esportiva objecte d’aquest conveni sota la supervisió dels 
personal del Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat de València, sense que 
això comporte cap tipus de relació laboral o administrativa amb aquesta. 
L’esmentat personal tècnic tindrà coberts pel seu compte les assegurances socials i els 
riscos derivats. 
 
SISENA.- A fi de garantir l’adequat nivell de l’activitat, seran determinats per ambdues 
parts els requisits que ha de complir aquest personal tècnic, i la Universitat de València 
podrà demanar la substitució del personal, en cas que l’activitat no duga a terme dins les 
vies establertes per endavant, que no se seguisquen els criteris tècnics adequats o que es 
produísca qualsevol situació que afecte la realització normal de l’activitat. 
 
El CAU Rugbi Valencia podrà substituir el personal a càrrec de l’activitat, després 
d’acord previ amb la Universitat de València, bo i garantint la continuïtat de activitat en 
condicions semblants. 
 
SETENA.- La Universitat de València abonarà al CAU Rugbi Valencia la quantitat de 
10.000 €, IVA inclòs per tos els conceptes d’aquest conveni prèvia presentació de les 
factures corresponents.	  
 
VUITENA.- Les quantitats pactades a la clàusula anterior seran revisables anualment 
d’acord amb l’IPC que es determine i publique l’Institut d’Estadística u organisme que 
el substituísca, prenent com a data de referencia per practicar la regularització del 31 de 
juliol.	  
	  

NOVENA.- L’activitat es durà a terme a les instal·lacions del Servei d Educació Física 
i Esports i del CAU Rugby Valencia. El material per a la realització de l’activitat serà 
aprovat per la Universitat de València. Les característiques i la quantitat d’aquest tipus 
de material seran establertes per ambdues parts, abans del començament de l’activitat. 
 



DESENA.- La vigència d’aquest conveni serà per a la temporada 2016-17, amb inici 
del 1 de Septembre de 2016 al 31 de Juliol de 2017, prorrogable de mutu acord entre les 
parts, per períodes d’igual durada. 
 
ONZENA.- En acabar el curs, el CAU Rugby Valencia presentarà a la direcció del 
Servei d’ Educació Física i Esports un informe sobre el desenvolupament de l’activitat. 
 
DOTZENA.-Aquest conveni serà vigent mentre no siga denunciat per alguna de les 
parts amb 30 dies naturals d’antelació, com a mínim.  
 
TRETZENA.- El present conveni quedarà rescindit en el cas que alguna de les parts 
incomplisca alguna de les clàusules enunciades amb anterioritat. 
 
	  

	  

	  

	  

	  

 
Esteban Morcillo Sánchez Fouad Osseiran Kilani 
Magfc.i Excm.Sr.Rector Presidente del Club Atletico 
de la Universitat de València                                     Universitario Rugby Valencia 
 


