
 
 

 
 
 
 
 
 
 

València,   d               de 2017 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA MODEL 
ECONÒMIC SOSTENIBLE DE VALÈNCIA I ENTORN CÀTEDRA MODEVAL 
 
 
 

REUNITS 

 

D'una part, la Sra. Sandra Gómez López, regidora delegada de 

Turisme, en representació de l'Ajuntament de València, de conformitat amb el 

que disposa l'article 124.4 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases de règim local, assistida pel subsecretari general d'aquesta corporació, 

Sr. José Antonio Martínez Beltrán, en exercici de les funcions de fe pública. 

D'una altra part, el Sr. Esteban Jesús Morcillo Sánchez, amb DNI núm. 

22610942X, en la seua condició de rector de la Universitat de València, amb 

domicili social a València, Av. Blasco Ibáñez núm. 13, CIF núm. Q4618001D, 

en nom i representació d’aquesta institució. Està legitimat per a aquest acte 

en virtut de l'article 94 dels Estatuts de la Universitat de València. 

Les parts signatàries es reconeixen mútuament competència i capacitat 

legal suficient, en les respectives representacions que detenen, per a la 

subscripció d’aquest conveni, la celebració del qual ha sigut aprovada 

mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de  data -------  d  -----------------  

de 2017, i 

MANIFESTEN 

Que ambdues entitats tenen objectius i interessos en l'àmbit econòmic, 

social, cultural i tecnològic. 

 



Que l'Ajuntament de València i la Universitat de València, mitjançant la 

Càtedra Model Econòmic de València i Entorn, tenen interès per promoure, 

desenvolupar i intensificar les relacions entre totes dues institucions per a la 

vigilància i la transformació del model econòmic en el marc de ciutat, tenint en 

compte la diversitat dels seus agents econòmics i socials i sota el prisma de 

governança, innovació, sostenibilitat –econòmica, social i ambiental-, 

competitivitat, benestar humà i globalització. 

Que la Universitat de València està interessada a col·laborar amb 

l'Ajuntament de València en el desenvolupament d'aquest tipus d'iniciatives, 

dirigides a reflexionar sobre el sistema econòmic actual i també futur. Una 

col·laboració que es materialitza mitjançant el desenvolupament de les 

missions de l'entitat acadèmica: recerca, formació i transferència del 

coneixement.  

La naturalesa i l’extensió de les necessitats que es pretenen satisfer amb 

aquest conveni es basen en les competències que preveu l'art. 25.2.h de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, en la redacció que en fa la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració 

local. 

Que totes les parts estan interessades a col·laborar en la creació de la 

Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn Territorial, per 

la qual cosa subscriuen aquest conveni d'acord amb les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA. OBJECTE. 

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l'Ajuntament 

de València i la Universitat de València per coordinar accions dirigides a la 

creació a la Universitat de València de la Càtedra Model Econòmic de 

Desenvolupament Sostenible de València i Entorno, d'ara endavant “la Càtedra 

MODEVAL”. 

La Càtedra MODEVAL pretén promoure, desenvolupar i intensificar les 

relacions entre la Universitat de València i l'Ajuntament de València per a la 

vigilància i la transformació del model econòmic en el marc de ciutat, tenint en 

compte la diversitat dels seus agents econòmics i socials i sota el prisma de 

governança, innovació, sostenibilitat –econòmica, social i ambiental-, 

competitivitat, benestar humà i globalització. 



La Càtedra MODEVAL pretén ser plataforma de diàleg entre la ciutat i el seu 

entorn econòmic, social, cultural i tecnològic des d'un enfocament 

interdisciplinari. 

La Càtedra MODEVAL vol constituir-se com a agent estratègic de la ciutat en 

la reflexió conjunta de maneres de pensar i de construir un model econòmic de 

desenvolupament de ciutat. 

La Càtedra MODEVAL considera eix clau transferir als agents de l'ecosistema 

de la ciutat el coneixement generat en l'àmbit universitari a través de les seues 

activitats de recerca, divulgació i publicació.  

 SEGONA. COL·LABORACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

La Universitat de València realitzarà activitats formatives, culturals, de recerca i 

de projecció territorial orientades a les finalitats de la Càtedra MODEVAL.  

La Càtedra MODEVAL planteja 4 eixos de treball: 

 Eix 1: Elaboració d'un centre d'observació i anàlisi comparada de la informació 

disponible en relació amb el desenvolupe socioeconòmic de la ciutat de 

València –Observatori Modeval-. 

Eix 2: Diagnòstic de les organitzacions valencianes pel que fa als seus recursos 

i capacitats estratègiques per al desenvolupament sostenible. 

Eix 3: Desenvolupament del sistema de governança local participativa. 

Eix 4: Anàlisi de sectors/temàtiques de rellevància per al model de 

desenvolupament econòmic de València. 

Entre altres, es preveuen les tasques següents:  

• Premi d'Investigació Càtedra Model Econòmic de València i el seu 

Entorn, obert a tota la comunitat acadèmica i/o professional. 

• Cursos de formació. 

• Jornades, en les quals amb una finalitat divulgativa/formativa es puga 

portar a ponents de primer nivell, tant del camp de l'empresa com 

d'universitat. 

• Recerques patrocinades per la càtedra. 

L'esmentada càtedra pot propiciar, entre altres, les activitats següents 

segons la memòria anual: 

Activitats de formació 
§ Contractació de personal. 



§ Premis per a treballs de final de carrera. 

§ Conferències. 

§ Incentius per a la cooperació educativa. 

Activitats de recerca 
§ Desenvolupament de línies de recerca conjunta. 

§ Realització de treballs de recerca. 

§ Realització de tesis doctorals. 

§ Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts sobre 

temes d'interès. 

§ Cooperació per a projectes de recerca. 

Activitats de transferència i divulgació 
§ Realització de treballs de transferència de resultats de la 

recerca. 

§ Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica en 

temes innovadors. 

§ Edició de publicacions. 

§ Col·laboració en la promoció de trobades tècniques i 

científiques. 

§ Accions de comunicació, en diversos formats. 

§ Potenciació de la realització de publicacions sobre temes 

d'interès. 

TERCERA. OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT. 

L'Ajuntament de València s'obliga a col·laborar amb una aportació 

econòmica de 30.000 € en el present exercici 2017, a càrrec de l'aplicació 

pressupostària 2017/IK740/43200/48920 del vigent pressupost municipal 

(proposta núm. 2017/--------i Ítem núm. 2017/----------). 

El 100 % de l'import de la quota s'ha d’abonar com a pagament anticipat 

tan bon punt se signe el conveni. 

QUARTA. JUSTIFICACIÓ. 

Al mes següent de l’acabament de la vigència del conveni, la Universitat de 

València ha de justificar l'import de la subvenció concedida per l'Ajuntament de 

València, per a la qual cosa ha de presentar un compte justificatiu que ha de 

contenir la informació següent: 

a) Una memòria d'actuació justificativa de les activitats realitzades i dels 

resultats obtinguts. 



b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació 

del creditor i del document, el seu import i les dates d'emissió i 

pagament. 

c) Si s’escau, detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat 

l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. 

CINQUENA. DIRECCIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT. 

Per al compliment dels compromisos adquirits per aquest conveni i el 

seu seguiment, es constitueix una comissió mixta composta per 2 membres de 

cadascuna de les entitats signatàries del conveni, que els designen. Aquesta 

comissió és presidida per un dels membres designats per la Universitat de 

València.  

Per part de la Universitat de València, el vicerector de Relacions 

Internacionals amb competències en les càtedres institucionals de la UV, que 

presideix la comissió, el vicerector de Participació i Projecció Territorial i el 

director o  la directora de la Càtedra. 

Per part de l'Ajuntament de València, la tinent d’alcalde de València, el 

responsable de l'àrea econòmica i el cap de servei. 

Les seues funcions són les següents: 

- Proposar el nomenament del director o directora de la Càtedra. 

- Aprovar el programa anual de la Càtedra amb detall de les 

activitats a desenvolupar, a proposta del director o  directora. 

- Fer  l'avaluació del desenvolupament de les activitats de la 

Càtedra. 

- Aprovar el pressupost i la liquidació de despeses. 

- Aprovar la memòria anual de la Càtedra, a proposta del director o 

directora. 

- Realitzar una activitat de seguiment, vigilància i control de 

l'execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts. 

- Resoldre els problemes d'interpretació i de compliment que 

puguen plantejar-se respecte als convenis, així com les 

controvèrsies, de conformitat amb la clàusula tretzena d'aquest 

conveni. 



El procediment per nomenar la persona responsable de la Càtedra és el 

següent: Oïda la proposta de la comissió, el rector de la Universitat realitza, si 

escau, el nomenament, que ha de recaure necessàriament en un professor de 

la Universitat. Les seues funcions són aquelles que determine la comissió mixta 

de conformitat amb la normativa de la Universitat. 

SISENA. PLA DE TREBALL. 

La Universitat de València, en relació amb la creació de la Càtedra, dins 

del marc general d'assessorament acadèmic i científic integral per a l'engegada 

dels continguts i objectius acadèmics que aquesta persegueix, ha de 

desenvolupar el programa d'activitats que la comissió mixta aprove a partir de 

la proposta elaborada per la persona responsable de la Càtedra. 

SETENA. LLOC DE REALITZACIÓ. 

Les activitats objecte d’aquest conveni referent a la Càtedra, s’han de 

realitzar a les instal·lacions pròpies de la Universitat de València  o en 

qualsevol altre espai determinat de comú acord per la Universitat de València i 

l’altra part signatària. 

VUITENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

En relació amb la protecció de dades, els signants declaren que queden 

obligats al compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, i que han d’adoptar les mesures de 

seguretat que els corresponga segons el Reial decret 1720/2007, de 21 de 

desembre. Es comprometen explícitament a formar i informar el seu personal 

en les obligacions d’aquestes normes. Han de guardar secret professional 

sobre tota la informació, els documents o les dades a què tinguen accés o 

d’aquelles de les quals tinguen coneixement en ocasió del compliment del 

conveni, fins i tot després que aquest haja finalitzat, i es comprometen a no fer 

pública qualsevol informació o dada obtinguda o elaborada durant l'execució 

del conveni. 

L'Ajuntament de València es compromet a tractar de manera 

confidencial les dades personals dels membres de les associacions que li 

siguen facilitades en el marc del compliment del conveni i ha de tractar 

aquestes dades personals d'acord amb la normativa de protecció de dades 

personals, que utilitzarà exclusivament amb les anteriors finalitats i no 

comunicarà a tercers. 



NOVENA. RESOLUCIÓ. 

L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions que 

s'assumeixen per raó d’aquest conveni és motiu suficient per a la seua 

resolució. Tanmateix, per raons d'interès públic, l'Ajuntament pot revocar-lo, 

sense dret a cap indemnització per part de la Universitat de València. 

DESENA. VIGÈNCIA. 

Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seua signatura i el 

termini de la seua vigència acaba el 31 de desembre de 2017. 

Llegit aquest document, totes les parts estan d’acord que reflecteix la 

seua voluntat lliurement expressada, per la qual cosa el signen, en dos 

exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament. 

LA PRIMERA TINENT        EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT 
D’ALCALDE DE          VALÈNCIA 
L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
 
 
 
 
 
Sandra Gómez López          Esteban Jesús Morcillo Sánchez 
 

EL SUBSECRETARI GENERAL 
DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

 
 
 
 
 

José Antonio Martínez Beltrán 
 
 
 
  



 
 
ANNEX 1. MEMÒRIA D'ACTIVITATS PER A l'EXERCICI 2017 
 
 
CÀTEDRA “MODEL ECONÒMIC DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE VALÈNCIA” 

 

Antecedents: 

L'any 2016 ja es van plantejar activitats diverses en línia amb la concepció de la present 
Càtedra institucional de la Universitat de València al costat de l'Ajuntament de la ciutat, amb 
l'objectiu de plantejar conjuntament temes de rellevància en el concepte de desenvolupament 
sostenible –mediambiental, i també econòmic i social- per a la ciutat de València. 

Conseqüència d'això va ser la realització de la jornada “Claus de l’economia de València. Cap a 
una ciutat mediterrània sostenible”. Allí ja s'indicava que aquella jornada havia de constituir el 
preàmbul i la presentació del I Congrés: 

“València i la seua economia: un model sostenible és possible”. 

En relació amb les activitats programades durant l'any 2017 per a la concepció i disseny dels 
continguts i accions a incloure en la Càtedra assenyalada, a continuació es ressenyen aquestes 
activitats. 

Primer. El desenvolupament del I Congrés “València i la seua economia: un model 
sostenible és possible” al novembre de 2017, amb la programació següent (amb possibles 
adaptacions posteriors). 

Hi ha hagut diverses reunions entre els dos futurs codirectors, Amparo Cervera i José Manuel 
Pastor, amb diversos acadèmics de la Universitat de València –Facultat d’Economia i Institut 
d'Economia Internacional- experts en els temes plantejats, per tractar temàtiques de rellevància 
en la línia dels futurs continguts de la Càtedra. S'han estructurat entorn dels 3 eixos plantejats 
en la jornada anterior, en sessions paral·leles: 

 

La innovació a València 

 

Xarxes territorials 

 

Recursos territorials 
(sectors) 

Innovació:  

Alvaro Tomás  

Xarxes educatives: 

Lorenzo Serrano  

Logística: 

Leandro García 

Recursos de coneixement:  

Javier Quesada  

Xarxes gènere:  

Dt. Luisa Moltó  

Distribució comercial:  

Alejandro Mollá/Irene Gil  

Internacionalització: 

Haydée Calderón  

Xarxes empresarials i 
indústria: 

Vicente Safón 

Empreses i entitats de base 
social: 

Jose Luis Montsó 

Innovació social:  

Domingo Ribeiro 

Ètica i RSC: 

Begoña Giner 

Turisme: 

Enrique Bigné 



Segon. Elaboració i edició d’una publicació sobre la base dels temes tractats, 
com a font per al plantejament de la rellevància del concepte/ Anàlisi i 
diagnòstic a València i el seu entorn/ Línies de millora i recerca. 

Tercer. El Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de l'UV ha de 
desenvolupar durant aquest període les tasques següents: 

- Organització del citat Congrés. 

- Disseny i maquetació de la publicació. 

- Disseny i realització d'un primer pla de comunicació de la Càtedra. 

 

 
 
 
 
 


