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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE 

VALENCIA I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES 

En Valencia, a 18 de desembre de 2018 

REUNITS 

D'una part, Na Maria Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica de la Universitat 

de Valencia, Estudi General, amb domicili social en Valencia, Av. Blasco lbáñez, 

13 (CP 46006), amb CIF: Q-4618001-D, actuant en nom i representació de la 

mateixa, legitimada per aquest acte en virtut de l'article 94 deis Estatuts de la 

Universitat de Valencia, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell 

(DOGV 2004/8213), modificats per Decret 45/2013, de 28 de man;, del Consell 

(DOGV 2013/6994) i facultada a partir del seu nomenament pel Decret 41/2018, 

de 6 d'abril, del Consell (DOGV 2018/8270). 

De l'altra, Na Eva Sanchis Bargues, Vicesecretaria General de la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies (d'ara endavant, "FVMP"}, amb seu central 

en la ciutat de Valencia, C/Guillem de Castro, 46-1°, CIF- G46550885, actuant en 

representació de la mateixa segons les facultats que li confereixen els Estatuts de 

la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

lntervenen, tates dos en funció deis seus respectius carrecs, i en l'exercici de les 

facultats que els han estat conferides, amb plena capacitat legal per formalitzar el 

present Conveni i, a aquest efecte, 

EXPOSEN 

1.- Que la Universitat de Valencia és una institució d'Ensenyament Superior, 

dotada de personalitat jurídica propia i amb els drets reconeguts per la 

Constitució i les lleis vigents, que desenvolupa activitats de docencia i 

investigació, realitza activitats en tots els camps de la cultura i el coneixement i 
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esta interessada en col-laborar amb altres entitats per assegurar la millor formació 

i inserció laboral del seu estudiantat. 

11.- Que la FVMP és una associació constitu"ida pels Municipis, les Províncies i 

altres Entitats Locals que voluntariament ho decidisquen per a la defensa i 

promoció de !'Autonomía Local i deis interessos locals, de conformitat amb el que 

es disposa en la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la 

Llei Reguladora de les Bases de Régim Local ("LRBRL"), així com en els Estatuts 

de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies aprovats en la seva 13ª

Assemblea General celebrada 1'1 de marQ de 2017. 

111.- Que la col·laboració amb dues parts es remonta al conveni subscrit amb data 

14 de maig de 1987. 

IV.- Sobre les bases anteriorment exposades, les parts consideren de mutu 

interés establir un nou marc general de col·laboració que permeta el millor 

compliment de les seves respectives funcions, i, a tal efecte, acorden subscriure 

el present Conveni Marc amb subjecció a les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA. OBJECTE. 

L'objecte del present Conveni, que revesteix el caracter d'acord de col·laboració, 

és establir les bases per a la realització en comú d'activitats de formació, 

assessorament i recerca, o de qualsevol altre tipus d'activitat que redunden en 

benefici d'ambdues parts. 

SEGONA. AMBIT DE LA COL.LABORACIÓ. 

La col·laboració entre ambdues parts, que es promoura a instancies de qualsevol 

d'elles, podra contemplar la realització d'activitats docents, educatives i de recerca 

i, més concretament, els següents aspectes, que s'enuncien sense anim 

d'exhaustivitat: 

• La Universitat de Valencia i la FVMP estan interessades en promoure el

desenvolupament de la docencia, la transferencia de coneixement i la recerca

en tots aquells ambits que es relacionen amb les administracions i el sector

públic local des d'una perspectiva pluridisciplinar.
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• Així mateix, i a través del professorat corresponent, la Universitat de Valencia

podra col·laborar amb la FVMP en l'elaboració, entre d'altres, de Models Marc

d'Ordenances Municipals, Bases de Processos de Selecció, Models de Plecs

Administratius, etc.

• En particular, les Entitats signataries es comprometen a col·laborar per a la

transferencia de coneixements i la recerca en l'ambit del Dret, la Hisenda i la

Gestió deis Ens Locals.

• La Universitat de Valencia mostra la seua disposició a organitzar cursos de

postgrau i de formació permanent que tinguen com a principal punt d'estudi

assumptes d'ambit local.

• La FVMP es compromet a col·laborar en la difusió i publicitat de cursos i

formació impartits per la Universitat de Valencia, que siguen susceptibles

d'interes per a carrecs electes d'ambit local i personal al servei de

l'Administració Pública.

• Ambdues parts es comprometen a promocionar conjuntament programes

formatius específics que puguen resultar d'interes per ats objectius d'ambdue

Entitats signants.

• Així mateix, es facilitara la realització de practiques per part deis estudiants de

la Universitat de Valencia tant en la FVMP, com en les diferents Entitats

Locals que integren la FVMP, per tal de millorar la seua inserció laboral.

• La Universitat de Valencia facilitara a la FVMP l'ús de les seues instal·lacions,

conforme al Reglament vigent d'execució pressupostaria, i la cessió deis

mitjans materials i humans (professorat) a ti de realitzar les esmentades

activitats de formació, tant contínua com dirigida a carrecs electes.

• Qualsevol altra forma de col· laboració en activitats docents, de formació,

investigació, educació, promoció, etc. que resulte d'interes per a alguna de les

parts d'aquest Conveni.

TERCERA. OBLIGACIONS ECONÓMIQUES DE LES PARTS. 

L'execució d'aquest conveni, no suposa obligacions económiques per a cap de les 

parts intervinents. 

La utilització del mitjans materials, personals i locals, no podra incidir 

negativament en els Pressupostos de la Universitat de Valencia ni en els 

Pressupostos de les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, i les actuacions 
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previament referides, no suposaran cap increment pressupostari per a la 

Universitat de Valencia, ni per a la FVMP i els seus socis. 

QUART A. COMISSIÓ MIXTA. 

Per al desenvolupament, aplicació i interpretació d'aquest conveni es constituira 

una comissió de seguiment integrada per dos representats de cadascuna de les 

entitats signants. En el cas de la Universitat de Valencia la integren el Vicerectorat 

competent en materia d'estudis i el Vicerectorat competent en materia d'estrategia 

i planificació, o persones en qui deleguen. 

Aquesta comissió sera també l'encarregada d'establir les propostes d'activitats 

concretes de col·laboració, cadascuna de les quals requerira l'elaboració del 

corresponent acord específic, en el qual es determinara la finalitat específica i els 

mitjans necessaris per a la seua realització. Aquests acords seran aprovats pels 

órgans competents d'ambdues parts. 

La Comissió és reunira trimestralment o, en el seu cas, quan es considere oportú i 

adequat per a les finalitats establertes, previa comunicació de la part interessada 

a l'altra part signataria d'aquest acord, amb una antelació de 15 dies. 

CINQUENA. DRETS SOBRE MARQUES, PROPIETAT INDUSTRIAL 
INTEL ·LECTUAL. 

Les parts es reserven tots els drets sobre les seues marques i noms i sobre el 

drets de propietat industrial i intel·lectual, sense perjudici de !'eventual ús que 

d'ells puguen fer les parts, per a cada acord específic, i sempre de mutu acord. 

• Els drets de propietat intel·lectual derivats deis treballs d'investigació conjunta

que es realitzen durant la vigencia del present Conveni correspondran per

igual a cadascuna de les dos Entitats signants.

• El material científic i docent generat a partir de les activitats realitzades en el

marc d'aquest Conveni, així com els drets d'edició, explotació, reproducció,

distribució o comunicació pública pertanyeran conjuntament a la Universitat de

Valencia i a la FVMP, si el material es conjunt. Cap de les dues parts podra

cedir-los a tercers sense el consentiment previ i per escrit de l'altra.

• En tota la publicitat vinculada a qualsevol de les activitats objecte del present

Conveni Marc s'haura d'incorporar el logotip de les parts. A aquests efectes, la

utilització deis logotips de la Universitat de Valencia i de la FVMP, es

realitzara sempre previa conformitat deis seus titulars.

La marca o el logotip i distintius d'ambdues parts s'utilitzara exclusivament en

la versió que facilite cadascun d'ells a l'altre, sense que es puguen alterar
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colors, formes, símbols o grafics. Qualsevol alteració deis logotips suposara 

una infracció deis drets del titular de la marca. 

• Ambdues Entitats es comprometen a informar-se mútuament deis mitjans de

publicitat en els quals qualsevol de les parts utilitze la marca o logotip de

l'altra.

SISENA. VIGENCIA DEL CONVENI. 

El present Conveni entrara en vigor a partir de la data de la seua signatura i tindra 

una durada de quatre anys, excepte les causes de resolució previstes en la 

clausula següent. 

SETENA. RESOLUCIÓ DEL CONVENI. 

El present Conveni podra resoldre's: 

• Finalització del període de temps establert, si no s'estableix prórroga.

• Acord mutu de les dues parts, a instancies de qualsevol d'elles.

• La decisió unilateral d'una de les parts, quan considere que s'ha produ"it

alteracions substancials en les condicions del mateix, o per l'incompliment

d'alguna clausula. En aquest últim cas, la part que propose la rescissió ho

posara en coneixement de l'altra part implicada, amb una antelació mínima d

tres mesos.

En cas que al temps de la resolució del present Conveni Marc estiga vigent algun 

acord específic de col·laboració subscrit, aquest continuara vigent fins a la seua 

terminació. 

VUITENA. PUBLICITAT 

En compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparencia, 

Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, la Universitat de 

Valencia procedira a publicar en el seu Portal de Transparencia la informació 

següent: el text íntegre del present conveni, així com, si escau, la subvenció i/o 

ajuda vinculada al desenvolupament d'aquest conveni, amb indicació del seu 

import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats beneficiaries. 

NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES 

Les parts s'obliguen expressament en l'accés, cessió o tractament de dades de 

caracter personal, a respectar els principis, disposicions i mesures de seguretat 

previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 
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27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), igual 

que a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia deis drets digitals, i normes de desenvolupament, si escau. 

A aquest efecte, ambdues parts consenten que les dades personals del present 

Conveni puguen incorporar-se a fitxers de titularitat de cadascuna d'elles amb 

l'única finalitat de procedir a la gestió adequada del mateix. 

L'exercici deis drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podra dur a 

terme en els termes legals mitjanc;ant comunicació a la respectiva entitat al 

domicili indicat en el present document. 

DESENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Els conflictes que puguen sorgir de la interpretació, el desenvolupament, la 

modificació i la resolució d'aquest conveni hauran de ser resolts per la comissió 

mixta prevista en la clausula tercera d'aquest acord. Si a través d'aquesta via no 

s'arriba a cap acord o solució, la resolució de la qüestió o qüestions litigioses 

sorgides sera competencia de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

De conformitat amb l'anteriorment exposat, en l'exercici de les atribucions de les 

quals són titulars, les parts signataries subscriuen aquest Conveni per duplicat en 

el lloc i data dalt indicat. 

Maria Vicenta Mestre Escriva Eva Sanchis Bargues 

Rectora Universitat de Valencia Vicesecretària General FVMP




