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CONVENI	  MARC	  DE	  COL·∙LABORACIÓ	  ENTRE	  

LA	  UNIVERSITAT	  DE	  VALÈNCIA	  I	  CAIXA	  POPULAR	  

	  

València,	  24	  de	  maig	  de	  2017	  

	  

	  

REUNITS	  

	  

	   D’una	  part,	  el	  Sr.	  Esteban	  Morcillo	  Sánchez,	  rector	  Magnífic	  de	  la	  Universitat	  de	  

València,	  en	  nom	  i	  representació	  de	  la	  mateixa,	  actuant	  en	  ús	  de	  la	  competència	  atorgada	  per	  

l’article	  94.1	  dels	  Estatuts	  de	  la	  Universitat	  de	  València	  aprovats	  pel	  Decret	  128/2004,	  

modificats	  pel	  Decret	  45/2013	  de	  28	  de	  març	  de	  2013,	  amb	  domicili	  en	  l’av.	  de	  Blasco	  Ibáñez	  

núm.	  13	  de	  València	  i	  CIF	  Q4618001D.	  	  

	  

	   I	  de	  l’altra	  part,	  el	  Sr.	  Rosendo	  Ortí	  López,	  director	  general	  de	  de	  	  CAIXA	  POPULAR	  –	  

CAIXA	  RURAL,	  COOP.	  CTO.	  V,	  	  d’ara	  endavant,	  Caixa	  Popular,	  amb	  domicili	  social,	  als	  efectes	  

del	  present	  conveni	  en	  l’av.	  Juan	  de	  la	  Cierva	  núm.	  9,	  Parc	  Tecnològic	  de	  Paterna,	  amb	  NIF	  

,	  in scrita	  en	  el	  Banc	  d’Espanya	  amb	  el	  núm.	  3.159;	  en	  el	  Registre	  Mercantil	  de	  

València,	  al	  tom	  6.212,	  llibre	  3.518,	  secció	  8a,	  foli	  215,	  full	  V-‐35.594,	  inscripció	  89a	  i	  en	  el	  

Registre	  de	  Cooperatives	  de	  la	  Comunitat	  Valenciana	  amb	  el	  núm.	  419.	  

	  

	   Les	  parts,	  dins	  de	  l’àmbit	  de	  representació	  que	  ostenten,	  es	  reconeixen,	  mútua	  i	  

recíprocament,	  la	  capacitat	  legal	  necessària	  per	  a	  subscriure	  el	  present	  conveni	  marc	  de	  

col·∙laboració	  i,	  a	  aquest	  efecte	  	  
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MANIFESTEN	  

	  

	   I.-‐	  Que	  la	  Universitat	  de	  València	  és	  una	  institució	  destinada	  al	  servei	  públic	  de	  

l’educació	  superior,	  dotada	  de	  personalitat	  jurídica	  pública,	  entre	  les	  seues	  finalitats	  

prioritàries	  es	  troben	  la	  formació	  i	  el	  desenvolupament	  científic	  i	  tecnològic.	  A	  més,	  és	  una	  

institució	  difusora	  de	  la	  cultura	  en	  el	  si	  de	  la	  societat,	  que	  facilita,	  estimula	  i	  acull	  les	  activitats	  

intel·∙lectuals	  i	  crítiques	  en	  tots	  els	  camps	  de	  la	  cultura	  i	  del	  coneixement.	  	  	  	  	  

	  

	   II.-‐	  Que	  Caixa	  Popular	  és	  una	  cooperativa	  de	  crèdit	  valenciana,	  que	  naix	  en	  1977,	  amb	  

una	  clara	  vocació	  social	  i	  d’arrelament	  i	  amb	  una	  marcada	  voluntat	  de	  creixement.	  Aquesta	  

entitat	  persegueix,	  mitjançant	  una	  gestió	  professionalitzada	  i	  l’aplicació	  dels	  valors	  del	  

cooperativisme	  de	  treball,	  influir	  en	  la	  societat	  valenciana	  per	  participar	  en	  la	  seua	  

transformació	  i	  millora.	  

 
Actualment,	  té	  una	  xarxa	  d’oficines	  distribuïdes	  per	  les	  comarques	  valencianes	  de	  l’Horta,	  el	  

Camp	  de	  Túria,	  la	  Ribera	  Alta	  i	  Baixa,	  la	  Costera,	  la	  Safor,	  la	  Vall	  d’Albaida,	  el	  Camp	  de	  

Morvedre	  i	  la	  ciutat	  de	  València.	  

 
 

III.-‐	  Que	  ambdues	  parts	  consideren	  convenient	  cooperar-‐hi	  i	  per	  això	  estableixen	  

aquest	  conveni	  de	  col·∙laboració	  d’acord	  amb	  les	  següents	  

	  

	  

CLÀUSULES	  

	  

PRIMERA.-‐	  OBJECTE.	  L’objecte	  d’aquest	  conveni	  és	  establir	  el	  marc	  de	  col·∙laboració	  entre	  la	  

Universitat	  de	  València	  i	  Caixa	  Popular	  per	  a	  col·∙laborar	  en	  el	  Festival	  de	  Benvinguda	  de	  la	  

Universitat	  de	  València	  que	  tindrà	  lloc	  en	  el	  mes	  d’octubre	  de	  2017,	  dins	  de	  la	  celebració	  del	  

40	  aniversari	  de	  Caixa	  Popular.	  
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SEGONA.-‐	  OBLIGACIONS	  DE	  CAIXA	  POPULAR.	  Caixa	  Popular	  es	  compromet	  a	  atorgar	  6.000€	  a	  

la	  Universitat	  de	  València	  en	  concepte	  de	  col·∙laboració	  amb	  les	  despeses	  del	  Festival	  de	  

Benvinguda.	  Aquesta	  contraprestació	  econòmica	  es	  farà	  efectiva	  en	  el	  compte	  obert	  per	  la	  

Universitat	  de	  València	  a	  l’entitat:XXXXXXXXXXXXX.	  

	  

TERCERA.-‐	  OBLIGACIONS	  DE	  LA	  UNIVERSITAT	  DE	  VALÈNCIA.	  La	  Universitat	  de	  València	  dins	  

del	  Festival	  de	  Benvinguda,	  organitza	  un	  concert	  en	  la	  plaça	  de	  bous	  el	  20	  d’octubre.	  La	  

Universitat	  de	  València	  es	  compromet	  a	  incloure	  a	  Caixa	  Popular	  com	  a	  col·∙laborador	  en	  

aquest	  concert.	  El	  logotip	  i/o	  nom	  de	  Caixa	  Popular	  apareixerà	  en	  diversos	  suports	  que	  es	  

faran	  servir	  en	  la	  comunicació	  per	  a	  la	  difusió	  de	  l’esmentat	  concert	  (cartells,	  	  flyers,	  xarxes	  

socials,	  falques	  de	  ràdio,	  xarxes	  socials,	  en	  el	  missatge	  per	  a	  la	  llista	  de	  distribució	  per	  correu	  

electrònic	  que	  arriba	  a	  90.000	  contactes	  aproximadament	  (estudiants,	  pdi,	  pas,	  alumni)	  i	  en	  el	  

recinte	  de	  la	  Plaça	  de	  Bous	  el	  dia	  20	  d’octubre.	  A	  més	  s’inserirà	  una	  pàgina	  de	  publicitat	  de	  

Caixa	  Popular	  en	  l’Agenda	  Universitària	  de	  la	  Universitat	  de	  València	  2017/2018	  que	  reben	  els	  

nous	  estudiants.	  

	  

QUARTA.-‐	  COMISSIÓ	  MIXTA.	  A	  partir	  de	  la	  signatura	  del	  present	  conveni,	  les	  parts	  

constituiran	  una	  Comissió	  Mixta	  de	  Seguiment	  integrada	  per	  un	  màxim	  de	  tres	  persones	  per	  

cada	  part,	  que	  es	  farà	  responsable	  de	  resoldre	  els	  problemes	  d’interpretació	  i	  acompliment	  

d’aquest	  conveni.	  	  

	  

CINQUENA.-‐	  VIGÈNCIA.	  Aquest	  conveni	  entrarà	  en	  vigor	  a	  partir	  de	  la	  data	  de	  la	  seua	  

signatura	  i	  la	  col·∙laboració	  s’estableix	  per	  a	  les	  activitats	  del	  Festival	  de	  Benvinguda	  del	  curs	  

2017/2018.	  

Aquest	  conveni	  te	  naturalesa	  administrativa	  i	  està	  exclòs	  de	  l’àmbit	  d’aplicació	  de	  la	  Llei	  de	  

Contractes	  del	  Sector	  Públic.	  
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SISENA.-‐	  RESOLUCIÓ.	  Seran	  causes	  de	  resolució	  anticipada	  del	  present	  conveni	  marc	  les	  

següents:	  

-‐ El	  mutu	  acord	  entre	  les	  parts.	  

-‐ Les	  causes	  de	  força	  major	  previstes	  en	  la	  Llei,	  prèvia	  notificació	  fefaent.	  

-‐ L’incompliment,	  per	  qualsevol	  de	  les	  parts,	  de	  les	  obligacions	  contingudes	  en	  

el	  present	  document.	  

	  

	  SETENA.-‐	  JURISDICCIÓ.	  En	  cas	  de	  litigi	  respecte	  a	  la	  interpretació	  i	  compliment	  d’aquest	  

conveni,	  les	  parts	  se	  sotmeten	  al	  coneixement	  i	  competència	  dels	  òrgans	  jurisdiccionals	  de	  la	  

província	  de	  València.	  

	  

VUITENA.-‐	  DE	  LA	  COL·∙LABORACIÓ	  ENTRE	  ELS	  SIGNANTS.	  Les	  parts	  col·∙laboraran	  d’acord	  amb	  

els	  principis	  de	  bona	  fe	  i	  eficàcia,	  per	  assegurar	  la	  correcta	  execució	  d’allò	  pactat.	  	  

	  

	  

I	  perquè	  conste	  i	  als	  efectes	  oportuns,	  en	  prova	  de	  conformitat,	  les	  parts	  signen	  aquest	  

document	  per	  exemplar	  duplicat	  en	  el	  lloc	  i	  la	  data	  al	  principi	  indicats.	  	  

	  

	  

PER	  LA	  UNIVERSITAT	  DE	  VALÈNCIA	  

	  

	  

	  

	  

	  

Esteban	  Morcillo	  Sánchez	  

PER	  CAIXA	  POPULAR	  

	  

	  

	  

	  

	  

Rosendo	  Ortí	  López	  

	  


