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Barcelona,      de           de 2017 

 

 

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA 

CAIXA” I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

REUNITS  

Per una part, el Sr. Marc Simón Martínez, director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (d'ara endavant, Fundació 
Bancària “la Caixa”), amb domicili a Barcelona (CP 08028), Av. Diagonal 621-629, i amb NIF G-
58899998.  
 
Per una altra part, la Universitat de València, Estudi General (d'ara endavant la UV), amb CIF Q-
4618001D, i amb domicili a l'Av. de Blasco Ibáñez, 13, 46010 València, i en el seu nom i 
representació el Dr. Esteban Morcillo Sánchez, Magnífic Rector de la UV, amb poders suficients per 
a la celebració d'aquest acte en virtut del que estableixen els Estatuts de la UV, poders que no li han 
estat derogats ni modificats. 
 
Compareix també el Dr. Joan Maria Senent Sánchez, amb NIF XXXXXXXXX (d'ara endavant, 
l'assessor), professor titular d'universitat, adscrit al Departament d'Educació Comparada i Història de 
l'Educació de la UV. 
 
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat legal i manifesten el seu desig de formalitzar aquest 
conveni a l'empara del que disposa l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats (Llei 6/ 2001, de 21 
de desembre, BOE núm. 307 de 24 de desembre de 2001, modificada per la Llei orgànica 4/ 2007, 
de 12 d'abril) que faculta els grups de recerca, els departaments i els instituts universitaris, i el seu 
professorat a través d’aquests, a contractar amb entitats públiques o privades la realització de 
treballs de caràcter científic, tècnic o artístic. A aquest efecte, 
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MANIFESTEN 

 
 
I. Que la Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa el programa d'àmbit estatal CaixaProinfància 
amb la finalitat de millorar les oportunitats socioeducatives dels infants en situació de pobresa i 
vulnerabilitat, i que és aquesta una línia preferent del seu compromís social.   
 
II. Que la UV és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats de formació, recerca i 
desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per 
assegurar una de les finalitats de la formació i la recerca, que és la innovació i la modernització del 
sistema productiu. Que a través del seu professor Dr. Joan Maria Senent Sánchez, de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l'Educació, posseeix coneixements previs i experiència provada en la matèria 
objecte d'aquest conveni. 
 
III. Que hi ha una relació de treball prèvia de col·laboració en el marc del  programa 
CaixaProinfància de la Fundació Bancària “la Caixa”, coordinada per la FPCEE Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull), per promoure la transferència de coneixement, la recerca, la formació i 
l’acompanyament tècnic en l'adaptació i implementació del model general a cada territori, 
especialment orientada a millorar el suport socioeducatiu a la infància que compromet les parts 
signatàries i empara aquest conveni específic de col·laboració. 
 
IV. Que la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, constitueix un marc 
de referència per promoure la col·laboració dels organismes públics de recerca i les empreses o 
entitats, amb la finalitat de donar una resposta eficaç a les exigències del canvi tecnològic. 
 
V. Que per contribuir al desenvolupament social és de fonamental importància que s'establisquen 
relacions de col·laboració en els camps de la ciència i la cultura. 
 
VI. Que, per tant, les parts consideren convenient acréixer les seues relacions i establir, per assolir-
ho, els instruments adequats. 
 
En conseqüència, ambdues parts, lliurement i espontàniament, acorden la formalització d’aquest 
conveni de col·laboració, que sotmeten a les següents 
 
 

CLÀUSULES 
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PRIMERA. OBJECTE 
L'objecte d’aquest conveni consisteix a regular la forma i les condicions en què s’ha de 
desenvolupar la col·laboració dels assessors amb la Fundació Bancària “la Caixa”, a sol·licitud 
d’aquesta, i també a establir els drets i les obligacions recíproques de les parts.  
 
 
SEGONA. COMPROMISOS DE LES PARTS 
A fi de satisfer els objectius definits en l'article anterior, les parts es comprometen a: 
 

• Per part de la UV: 
 

1. Ajudar a definir la configuració de les futures xarxes territorials de València i la seua àrea 
metropolitana: 

a. Ajudar a definir les xarxes territorials definitives i les entitats que hi han d'exercir el 
rol de coordinadores, referents i prestadores. 

b. Ajudar a analitzar l'acció social realitzada per les actuals entitats col·laboradores de 
València per determinar quines entitats podrien/haurien d'exercir el rol d'entitats 
referents en el futur. 

Producte a lliurar: Proposta de xarxes territorials realitzada conjuntament amb el 
coordinador de ciutat. Data del lliurament: 30 abril. 

	  

2. Ajudar en la relació i negociació amb els agents del territori externs a CPI: serveis 
dependents de l'Ajuntament de València i de la Comunitat Valenciana. 

a. Assistir a les reunions de coordinació amb ambdues institucions. 
b. Ajudar en la presa de decisions aportant el coneixement específic del context 

territorial. 
c. Proposar un pla de treball específic per realitzar els fluxos de la xarxa a nivell de 

districte als territoris amb programes pilot en marxa, sobre la base de la informació 
generada. 

Producte a lliurar: Proposta de flux. Data del lliurament: final de maig. 
 

3. Ajudar en la formació que s'identifique necessària per a la xarxa. En el cas d'actuar com a 
formador, cada sessió s’ha de valorar independentment, i de cada una de les quals cal 
adjuntar els corresponents annexos a aquest conveni. 
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4. Elaborar una eina de diagnòstic i seguiment de la família adaptada a les 
necessitats/oportunitats de València. Aquesta eina s’ha de desenvolupar amb la intenció que 
en el futur siga una eina d'ús comú de totes les entitats referents CPI de València, de manera 
que complemente la informació de l'aplicatiu CPI i facilite l'avaluació de la intervenció. 
Producte a lliurar: Primer esborrany del model.  
 

5. Elaborar una eina de valoració del progrés educatiu dels menors del programa. Aquesta eina 
s’ha de desenvolupar amb la intenció que en el futur siga una eina d'ús comú de totes les 
entitats prestadores de serveis educatius CPI de València, de manera que complemente la 
informació de l'aplicatiu CPI i facilite l'avaluació de la intervenció. 
Producte a lliurar: Primer esborrany del model.  
 

6. Participar en accions generals de difusió del programa al territori quan siga necessari 
(jornada anual Xarxa València i activitats de comunicació). 

 
7. Participar en les jornades de treball que organitze la direcció científica del programa i ajudar 

en els treballs de coordinació. 
 

• Per part de la Fundació Bancària “la Caixa”: Aportar la quantitat de quinze mil EUROS 
(15.000 €- EUROS) més el corresponent IVA aplicable al moment d'emetre la factura. 

 
 
TERCERA. FORMA DE PAGAMENT  
L'aportació econòmica prevista en la clàusula anterior s’ha de fer efectiva en el compte general 
d'ingressos (CAIXABANK) IBAN ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX de l'entitat 
CaixaBank, oberta a nom de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, contra factura en la qual s’han de 
desglossar els corresponents impostos i que s’ha de remetre a Fundació Bancària “la Caixa”, NIF 
G58899998, amb domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona. 
 
La factura pot ser presentada en un sol pagament a partir del mes de maig de 2017, sempre que 
s'hagen desenvolupat els serveis descrits en la clàusula segona. Fundació Bancària “la Caixa” l'ha 
d’abonar als 30 dies de la recepció de la factura. 
 
 
QUARTA. RECURSOS AFECTES A LA COL·LABORACIÓ 
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L'assessor, en l'execució d'aquest conveni i en la col·laboració comentada en els seus serveis 
professionals, té llibertat d'acció i és responsable de les seues decisions, i es compromet, en el 
desenvolupament de la col·laboració, a complir totes les exigències legals i a ajustar-se a les 
directrius de coordinació establertes en la xarxa interuniversitària creada a aquest efecte i coordinada 
per la FPCEE Blanquerna. 
 
L'assessor Joan Maria Senent Sánchez, amb DNI XXXXXXXXX, de la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l'Educació de la UV, es compromet a dur a terme la col·laboració que és objecto 
d’aquest conveni amb els mitjans i els equips propis de la UV, per la qual cosa ha de disposar de la 
infraestructura necessària per al seu correcte compliment. En el cas que els assessors tinguen accés a 
material de la Fundació Bancària “la Caixa” o d’altres institucions implicades en la xarxa 
interuniversitària, aquells són responsables del bon ús d'aquest material i de qualsevol dany que 
puga patir. 

 

CINQUENA. NO EXCLUSIVITAT I PROHIBICIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
La vinculació que uneix l'assessor amb Fundació Bancària “la Caixa” no té caràcter d'exclusivitat, 
per la qual cosa pot compatibilitzar aquesta tasca amb altres activitats per compte propi o aliè, 
sempre que es respecte el contingut del conveni i en particular els compromisos de confidencialitat. 
En qualsevol cas, la UV de València no pot subcontractar, ni parcialment ni totalment, serveis per a 
la col·laboració que ací està convinguda. 
 
 
SISENA. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
En compliment del que disposa la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 
171/2004, i qualssevol altres normes que en el futur les puguen substituir, la UV s'obliga a facilitar 
les mesures de coordinació que el Servei de Prevenció de Fundació Bancària “la Caixa” puga 
sol·licitar-li, així com al fet que l'assessor puga disposar de la formació adequada i/o assistir a les 
sessions sobre instruccions d'emergència i/o simulacres que, si escau, la Fundació Bancària “la 
Caixa” puga organitzar, en cas de prestar els serveis en algun dels seus centres, tot això a l'efecte de 
garantir el compliment de la legislació vigent a cada moment en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
 
SETENA. COORDINACIÓ, SEGUIMENT I NOTIFICACIONS 
L'assessor es compromet a assistir a les reunions que està previst convocar i a presentar-hi l'estat i 
evolució de la col·laboració que es contracta mitjançant aquest document. 
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Totes les notificacions que s’hagen de fer les parts en el compliment i desenvolupament d'aquest 
conveni s’han de fer a través de l'interlocutor nomenat per Fundació Bancària “la Caixa”, d’acord 
amb les senyes i els indicatius que tot seguit s'indiquen:  
 
Sr. Carlos Fernández Cárcoba, tècnic del Programa CaixaProinfancia. 
(correu electrònic: cfernandez@fundacionlacaixa.org i tel.: 934044089). 
 
Per part de la Universitat de València, la persona interlocutora és la Sra. Isabel Alegre Soler, tècnica 
de contractes OTRI (correu electrònic: isabel.alegre@uv.es i tel.: 963864044, ext. 51379). 
 
 
VUITENA. RESPONSABILITAT CIVIL 
La UV manifesta que a la data de la signatura d’aquest conveni té concertada i en vigor una pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil que respondrà dels danys i perjudicis que puguen ocasionar-se 
com a conseqüència de les activitats desenvolupades en virtut del conveni, i es compromet 
fermament i irrevocable a mantenir en vigor la citada pòlissa d'assegurança durant el període de 
durada del conveni. 
 
 
NOVENA. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES 
L'assessor no té accés a informació, dades i/o fitxers de Fundació Bancària “la Caixa”, amb 
l’excepció d’aquells que, si s’escau, siguen estrictament necessaris per a la correcta prestació de la 
col·laboració convinguda. Es reconeix que l'accés a la informació, dades i/o fitxers del Programa 
CaixaProinfància té la consideració de confidencials i que no poden ser utilitzats per a finalitats 
diferents al compliment del conveni. S’assumeix igualment el compromís d'aplicar les mesures de 
seguretat suficients per mantenir la confidencialitat d'aquestes dades, així com per garantir que les 
dades no són utilitzades per a cap altra finalitat diferent a la que s'estipula en aquest conveni. 
 
Així mateix, l'assessor s'obliga a retornar el fitxer o fitxers de dades de caràcter confidencial a què 
haja tingut accés en ocasió d'aquest conveni tan bon punt aquest haja acabat. 
 
 
DESENA. DURADA I CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Aquest conveni entra en vigor el dia de la seua signatura i és vigent fins al 15 de novembre de 2017, 
data en què acabarà la relació concertada sense que haja d'intervenir denúncia, i sense dret a cap 
compensació.  
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Així mateix, el conveni pot ser prorrogat si les parts de mutu acord consideren oportú continuar-lo. 
En aquest cas, i sempre amb anterioritat a la finalització del conveni, les parts han de subscriure una 
pròrroga a aquest efecte en la qual se n’establisquen les condicions. 
 
Si per causes imputables a la UV no s’enllesteix el treball encomanat, la Fundació Bancària “la 
Caixa”, una vegada li siga comunicada aquesta circumstància i les seues causes, pot donar per resolt 
el conveni, i té dret que li siga retornada la quantitat pagada a compte, i que no haja estat gastada o 
compromesa per al desenvolupament del conveni. 
 
En aquest cas, si la Fundació Bancària “la Caixa” desitjara utilitzar els resultats obtinguts, s’ha de 
realitzar una valoració del treball executat i la Fundació Bancària “la Caixa”, contra el pagament 
d'aquesta valoració, ha de rebre un informe de la UV, que pot fer servir en les condicions que es 
fixen en aquest conveni. Tanmateix, correspon als assessors, en tot cas, els drets morals d'autor 
corresponents als treballs realitzats. 
 
Així mateix, si per causes imputables a la Fundació Bancària “la Caixa” no es compleixen les 
obligacions establertes en el conveni, ha de comunicar aquesta circumstància i les seues causes a la 
UV, i ha de pagar a aquesta l'import del valor del treball realitzat, més les despeses que la UV haja 
fet o tinga compromeses fins al moment per al desenvolupament del treball. La Fundació Bancària 
“la Caixa”, després d’haver realitzat el pagament a la UV, pot fer servir la informació continguda en 
els informes que li hagen estat lliurats en les condicions que es fixen en aquest conveni, encara que 
corresponen als assessors els drets morals del treballs realitzats. 
 
 
ONZENA. PUBLICACIÓ I DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 
L'assessor de la UV cedeix a favor de la Fundació Bancària “la Caixa” tots els drets d'explotació de 
la documentació i qualsevol material elaborat en el marc d'aquest acord. Per tant, s'entenen cedits els 
drets de reproducció, distribució, comunicació pública (Internet inclòs) i transformació (traducció 
inclosa) sobre la documentació i/o els materials citats. Tanmateix, s'ha d’evitar el perjudici pel que 
fa als drets morals i, en particular, al reconeixement de la intervenció del assessor i la condició 
d'autoria, ja que hi ha el compromís de fer esment dels crèdits d'autoria corresponents. 
 
Les expressades cessions, ho són amb caràcter d'exclusivitat i sense limitacions, ni territorials ni 
temporals, i s’estenen per tant a tots els països del món i per temps il·limitat. 
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Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior, els autors estan autoritzats a fer servir el 
treball amb finalitats de divulgació a la comunitat científica i/o formativa global, usos que han de 
comunicar a la Fundació Bancària “la Caixa”. Els autors, a més, han de citar sempre els drets de 
propietat intel·lectual de Fundació Bancària “la Caixa”.  
 
 
DOTZENA. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que puga sorgir en el 
desenvolupament d’aquest conveni. 
 
En cas de conflicte, les parts signatàries han de sotmetre les divergències que es puguen plantejar 
sobre interpretació o compliment del conveni, d'acord amb el dret espanyol. 
 
I en prova de conformitat i acceptació de tot el que s’ha convingut, ambdues parts signen aquest 
document, en dos exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data que s’indica a l'encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Marc Simón Martínez 
Director Corporatiu Àrea Social 
Fundació Bancària “la Caixa” 
 

 
 
 
 
Sr. Esteban Morcillo Sánchez  
Rector 
Universitat de València 
 
 
 
 
Dr. Joan Maria Senent Sánchez 
Professor responsable 
Universitat de València 
 

 
 


