
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA 

MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA  

 
A València, a xx de xxxxx de 2017 

 
REUNITS 

 
D'una part, Na María Teresa Girau Meliá, Delegada d'Esports i presidenta de la Fundació 
Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València (d'ara en avant “FDM”), actuant en nom i 
representació d'aquesta entitat amb domicili en el Complex Esportiu Cultural “La Petxina” 
de València (46008), Passeig de la Petxina, núm. 42, assistida per Na Alicia Torres Chust, 
com a secretària Delegada de la Fundació Esportiva Municipal. 
 
D'una altra, En Esteban Morcillo Sánchez, rector Magnífic de la Universitat de València, 
en nom i representació d'aquesta, fent ús de les competències que a este efecte té 
reconegudes per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, els Estatuts 
d'esta Universitat, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la 
Generalitat i el Decret 45/2014, de 28 de març, relatiu al seu nomenament.  
 
Reconeixent-se ambdós parts capacitat legal suficient per a la subscripció del present 
Conveni,  
 

EXPOSEN 
 
I.- Que la FDM de l'Ajuntament de València disposa d'instal·lacions esportives i du a terme 

programes d'activitats i esdeveniments esportius que es desenrotllen en la ciutat. La 
FDM té encomanada, en règim de descentralització, l'organització i administració de 
qualssevol de les competències legalment assignades als municipis en actes esportius de 
caràcter tant d'ordinari com extraordinari, organitzades directament o en col·laboració, 
entre elles: 
a) El foment de l'activitat fisicoesportiva, per mitjà de l'elaboració i execució de plans de 

promoció de l'esport per a tots, dirigits als diferents sectors de la població, amb 
especial atenció a l'esport escolar i les persones amb discapacitat i les persones 
majors. 

b) L'organització de conferències, seminaris o semblants en la seua població amb 
finalitat divulgativa, així com l'edició, reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació de publicacions en matèria esportiva. 

 
II.- Que la UV és una institució d'ensenyament superior que té com a objectiu la formació 

universitària, i especialment la investigació i la promoció del coneixement.  
III. Que la Universitat és una institució cridada, per raó d'essència, finalitat i objectius, a 

establir els canals de comunicació que permeten l'intercanvi del coneixement científic i 
cultural. 

 



IV.- Que la UV, a través de la seua Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, 
desenrotlla amplis programes de formació i investigació en l'àmbit de l'esport i 
l'activitat física. 

V.- Que en les dos entitats ací representades conflueixen interessos en l'exercici d'activitats 
d'investigació, formació, perfeccionament i actualització del personal tècnic, entorn de 
l'activitat física i l'esport. 

VI.- Que havent arribat ambdós parts a un acord de col·laboració de fins anàlegs en el 
foment i desenrotllament de la formació i investigació en l'àmbit de l'esport i l'activitat 
física, a fi de rendibilitzar mitjans, recursos i coordinar esforços d'acord amb les 
necessitats del sistema social que configura l'esport en la ciutat de València, subscriuen 
el present Conveni Marc, d'acord amb les següents 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- L'objecte del present conveni és la col·laboració entre la FDM de 
l'Ajuntament de València i la UV a través de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport, en els següents àmbits d'actuació: 
1.- Treballs d'investigació que comprenguen tots aquells aspectes en què les parts pogueren 

tindre interessos coincidents en l'àmbit del fenomen esportiu i la motricitat humana. Esta 
col·laboració i connexió ha de fer-se i presentar-se atenent als recíprocs interessos de les 
parts. 

2.- Organització i disseny de cursos de formació, seminaris, congressos, jornades, etc. en 
els diferents àmbits relacionats amb l'educació física, l'esport i les ciències aplicades a la 
motricitat humana. 

3.- Edició i coordinació de publicacions i llibres tècnics que es generen en el seu àmbit 
d'actuació. 

4.- Ús compartit dels fons documentals (biblioteques, hemeroteques, videoteques, etc.) que 
les Institucions posseeixen, per a projectes o activitats pròpies de cada institució sempre 
que resulten aprovats per l'òrgan responsable i hi hagi disponibilitat. 

 
SEGONA.- La FDM de València es compromet a: 
1.- Col·laborar amb la UV, a través de la seua Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 

l'Esport, en el desenrotllament de projectes d'investigació, difusió, foment i altres de 
naturalesa semblant, en l'àmbit de l'esport. 

2.- Facilitar les dades de la gestió esportiva pròpia, sempre que resulten aprovats per l'òrgan 
responsable. 

3.- Afavorir la difusió d'un Programa de formació. 
4.- Posar a disposició de la Universitat els fons documentals propis, sempre que resulten 
aprovats per l'òrgan responsable i hi hagi disponibilitat. 
 
TERCERA.- Per la seua banda, la UV, a través de la Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport es compromet a: 
1.- Presentar amb caràcter anual (coincident amb el curs universitari) una proposta de 

col·laboració interinstitucional, així com les propostes de treball o línies d'investigació 
relacionades amb l'esport, per a la seua discussió i aprovació per part de la Fundació 
Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València. 

 



Cada projecte i/o programa d'actuació en el marc d'aquest Conveni haurà de contemplar, 
com a mínim, els aspectes següents: 
 

- Definició dels objectius perseguits. 
- Descripció del Pla de Treball, que inclourà les distintes fases del mateix i la 

cronologia del seu desenrotllament. 
- Mètode, mitjans materials i humans que requerisca, especificant les aportacions de 

cada entitat. 
- Normes per a la coordinació, execució i seguiment de les activitats. 
- Noms de la/s persona/s responsables de la marxa del projecte i/o programa. 
- Pressupost detallat i proposta de finançament del projecte o programa. 

 
2.- A la conclusió de cada treball, presentació d'una memòria de totes les activitats i 

investigacions dutes a terme, destacant les conclusions. La col·laboració d'ambdós 
entitats serà citada en cada publicació duta a terme com a fruit del conveni. 

3.- Permetre a la FDM la consulta dels fons documentals i material d'investigació publicat 
per la UV, sempre que el seu ús no interferisca l'activitat ordinària d'esta, que resulten 
aprovats per l'òrgan responsable i hi hagi disponibilitat. 

Tot això, a instàncies de la pròpia UV o de la FDM, i previ estudi tecnicoeconòmic i 
autorització del responsable que es determine. 
 
QUARTA.- Comissió de seguiment del Conveni-Marc: 
A l'efecte de facilitar l'elaboració i seguiment de compliment de la proposta anual de 
col·laboració interinstitucional, es constituirà, dins dels trenta dies posteriors al de la firma 
del present Conveni-Marc, una Comissió de seguiment del mateix, paritària, integrada per: 
2 representans de cada una de les parts (el degà/a de la Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport de la UV, el Professor Ferran Calabuig Moreno) i dos representants legals 
de la FDM de l'Ajuntament de València.  
 
La Comissió de seguiment dictarà les seues pròpies normes internes de funcionament, 
reunint-se a sol·licitud de qualsevol de les parts i, com a mínim, dos vegades a l'any (a 
l'inici i al final del curs universitari), per a l'aprovació de la “proposta anual conjunta de 
col·laboració” i la “avaluació de les accions dutes a terme”, respectivament. 
Les seues funcions principals seran:  

− Sobre la proposta presentada per la UV, l'elaboració de la “proposta conjunta anual 
de col·laboració”, que serà elevada, per a la seua aprovació, als màxims 
responsables d'ambdós institucions, junt amb la dotació econòmica si fóra 
necessària;  

− El seguiment de les activitats i treballs d'estudi aprovats; 
− L'avaluació, tant d'estes accions, com de la memòria final presentada. 

Cal tindre en compte que la proposta anual de col·laboració fa referència al curs universitari 
que s'inicia al setembre i finalitza al juliol. 
 
QUINTA.-  Les parts es comprometen a co-dirigir i coordinar els diferents projectes de 
formació, investigació, difusió o d'un altre tipus que es realitzen. 
 



SEXTA.- L'incompliment per alguna de les parts firmants dels compromisos i obligacions 
derivades del present conveni serà causa de resolució del mateix. 
 
SÈPTIMA.- El present conveni tindrà una vigència de dos anys, a comptar de l'endemà a 
aquell en què haja sigut subscrit per ambdós parts. S'entendrà prorrogat per anualitats 
successives, fins a un màxim de dos, si cap d'elles ha renunciat expressament a la dita 
pròrroga amb una antelació de, almenys, 30 dies, al venciment respectiu.  
 
OCTAVA.- El present Conveni no implicarà, en si mateix, cap despesa per a les parts, al 
fonamentar-se en el mutu interés de col·laboració i en l'optimització de les sinergies per 
ella generades, executant-se les accions a càrrec dels recursos ja disponibles en cada una. 
 
NOVENA.- La col·laboració prestada i detallada en el present Conveni de col·laboració 
podrà estendre's a qualssevol altres serveis o facultats de la UV, sempre que confluïsquen 
interessos i medie acord entre les parts firmants del present document. 
 
DESENA.- Règim jurídic, resolució de discrepàncies i jurisdicció competent 
El present document es regeix pel Dret Administratiu, sent les seues firmant entitats 
públiques.  
 
Ambdós es comprometen a consensuar de manera amistosa qualsevol desacord 
eventualment sorgit en el desenrotllament del present document i, de persistir la 
discrepància, designen com competents per a dirimir-la als jutjats de l'orde jurisdiccional 
contenciós-administratiu de València.  
 
I en prova de conformitat de quant antecedeix, firmen per duplicat el present document en 
el lloc i la data indicats, 
 
 
 

Na María Teresa Girau Meliá   En Esteban Morcillo Sánchez 
 
 
 
 
Delegada d'Esports del    Rector Universitat de València  
Ajuntament de València i      
Presidenta de la Fundació    
Esportiva Municipal                                                   

  
 
 
 
 


