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CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA I LA 
FEDERACIÓ D'ESPORTS ADAPTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Valencia, 4 de juliol de 2019 

REUNITS 

D'una part, Dª María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica de la Universitat de 
Valencia, Estudi General, amb domicili social a Valencia, Avinguda Blasco lbáñez 
número 13 (C.P. 46010) i amb CIF: Q-4618001-D, actuant en nom i representació de la 
mateixa, legitimada per a aquest acle en virtut ele 1' 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 nomenarnent pel Decret 4 l /2018, ele 6 d'abril, del 
Consell (DOG V 2018/82 70) 

I d'una altra, part, la Sra. Pilar Javaloyas Gaudiza, presidenta de la Fedcració d'Esports 
Aclaptats ele la Comunitat Valenciana, amb seu a Valencia, amb dornicili al carrcr del 
Monestir ele Poblet, 30 i 32, baixos - 46015 Valencia. 

Ambclues parts es reconeixen la competencia i capacitat per a formalitzar aquest convcni 
específic a !'empara del conveni rnarc número 14281, signat a Valencia, el 14 de febrer 
de 2004, pel rector de la Universitat de Valencia Estucli General, francisco Tomás Vert, 
i pe! president ele la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, Eugenio 
Jirnénez Galván, d'acord amb les següents: 

CLAUSULES 

Primera. Que la U ni versitat de Valencia és una institució d'ensenyament superior, dotada 
de personalitat jurídica propia i arnb 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 esta interessada en col· laborar amb altres entitats 
per asscgurar la millor formació i inserció laboral del seu estudiantat. 

Segona. És objecte d'aqucst conveni la regulació de la col· laboració entre la Universitat 
de Valencia i la Federació cl'Esports Aelaptats ele la Comunitat Valenciana (fESA) per a 
establir mesures ele col· laboració, coorelinació prornoció i foment ele la inclusió ele 
l'alurnnat, personal el'aelrninistració i serveis (PAS), personal docent i investigador (POI) 
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i persones associades a la FES/\ amb discapacitat, en les activitats fisicoesportivcs 

coorganitzacles per ambdues entitats, mitjan9ant dos tipus de programes. 

! .Escales Esportives inclusives d'Esports Adaptats.

Oferta d'cscoles esportives inclusives, d'esports aclaptats i cspecífiques, d'índole 

generica, interrelacionada i en col· laboració amb les escales i/o activitats ja existcnts en 

!'oferta del Servci d'Educació Física i Esports de la Universitat i/o de la Federació 

d'Esports Aclaptats de la Comunitat Valenciana, o les que s'acorclen ofertar a proposta 

d'ambdues cntitats. 

2.Divulgació, Fonnació i Voluntariat.

2.1.Creació d'una oferta cl'activitats formatives que pcrmeten el clesenvolupament 

de plans, programes i projectes per a la promoció i el foment de l 'esport adapta! en 

col· laboració del Servei cl'Educació Física i Esports de la Universitat i la Fecleració 

cl'Esports Aclaptats ele la Comunitat Valenciana. 

2.2.Cooperació en campanyes de clivulgació de les activitats fisicoesportives 

adaptacles en el context de la comunitat universitaria i del conjunt de la societat. 

Tc1·cera. La Fccleració d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana i el Scrvei 

d'Eclucació Física i Esports realitzaran la coclirecció tecnica ele les activitats esportives 

rcgulacles per aquest conveni, entre la població amb discapacitat, durant el períoclc ele 

fcbrer de 2019 a ele juny de 2021. 

Qual'ta. La Feclcració cl'Esports de la Comunitat Valenciana i el Servei cl'Educació Física 

i Esports de la Universitat de Valencia es comprometen a organitzar conjuntament cursos 

de fonnació en l 'arnbit de les seues competencies i intcressos pcr al descnvolupament de 

les seues finalitats, durant el períocle ele vigencia del prcsent conveni. 

Cinqucna. La Universitat de Valencia, cl'acord amb els scus pressupostos, es compromet 

a la crcació ele programes esportius per a persones, membres ele la comunitat universitaria 

amb cliscapacitats físiqucs, paralítics cercbrals, cecs i deficients visuals, sords i/o amb 

cliscapacitats fisiológiques en tates les scues moclalitats, a les scues instal · lacions 

esportives i a altres llocs que es puguen cedir arnb aquesta finalitat, i també a clonar-ne 

difusió. 

Siscna. El Servei d'Educació Física i Esports ele la Universitat de Valencia podra emetre 

targetes esportives amb taxa rcduYcla com la del personal deis cns dependents de la 

Universitat, tal i com es contempla al reglament cl'exccució prcssupostaria, a les persones 

amb !licencia esportiva en vigor de la Fcclcració d'Esports Adaptats ele la Comunitat 

Valenciana. 
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Setena. Ambdues parts es comprometen a donar una diíusió adequada a les activitats que 

s'hi proposen, a incloure-les en els programes esportius corresponents i a procurar una 

informació especifica i directa a les persones potencialmcnt intcressades. 

Vuitcna. Permetrc la utilització de les insta!· lacions, que es detallen a continuació, de 

forma contínua i gratu'ita al llarg del curs en tractar-se d'una entitat sense anim de lucre 

tal com s'estableix en l'article 61.2.a de la Llei ele Patrimoni ele la Generalitat Valenciana, 

exccpte en períodes en cls quals s'interferisca les activitats programacles pel Servei 

d'Educació Física i Esports i/o les requerisca el Servei d'Educació Física i Esports per al 

clesenvolupament d'activitats especials. Concretament, cls horaris d'ús de les 

insta!· lacions per part de la Fccleració seran les segiients: 

- J\ctivitat: Goalball. Instal · lació: Sala Verda, pavelló. l lorari: dimecres, de 17:30 a 19:30

hores, divendrcs de 16 a 18 hores, i dissabtes: de 10:00 a 13 :00 horcs.

- Activitat: Hoquei cadira rocles electrica. Insta!· lació: Sala blava, pavelló. Horari:

diumenges de 10:00 a 13 :00 hores.

-Activitat: Tenis cadira rodes. Instal·lació: Pista tenis 8, Blasco lbáñcz. Horari: divenclrcs

de 10:00 a 12:00 hores.

Durant el període compres entre febrer a juny/ octubre i desembre, tots dos inclosos.

Novena. Es creara una comissió mixta de control i seguiment d'aquest conveni, composta 

pcl director tecnic o directora tecnica de la Federació d'Esports Adaptats i el coordinador 

o la coordinadora del programa cl'esport adapta! del Servei d'Educació Física i Esports

de la Universitat ele Valencia. Aquesta comissió es constituira en un període de 30 clies

següents a la signatura del present conveni. No tinclra periodicitat cstablcrta en les seues

reunions que es acordaran puntualment a requcriment ele qualsevol de les parts.

Desena. El present conveni no comporta dcspeses económiques donat que es tracta de un 

conveni de col· laboració d'interes mutu entre parts. 

Les iniciatives o projcctes que requereixen d'una dedicació de especial complexitat i 

aportació económica, es complementaran amb un pressupost específic que haura de ser 

aprovat per la Comissió Mixta ele Control i Seguiment. 

Onzena. El present conveni obliga a les parts des de la data de signatura i estara vigent 

per un període de 2 anys. 

Si el conveni no fora denunciat en els terminis previstos en l'article segiient, es poclra 

realitzar una prórroga per un període de 4 anys. 

Dotzena. Qualsevol de les parts podra resolclrc aquest conveni amb un avis prcvi de 

quinze clics. 
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Catorzcna. REGIM JURÍDIC DEL CONVENI. l�I present conveni té naturalesa 
administrativa i el seu caractcr es correspon amb la deis convenis de col· laboració, pcl 
que queda exclos de l'aplicació de la Llci de Contractcs del Sector Públic, tal com prevcu 
l'art. 4.1.c) de la matcixa, rcgint-se pcr les seves nonnes especials i aplican! els principis 
la Llei ele Contractes del Sector Públic pcr rcsoldre els clubtes i llacunes que poguessin 
presentar-se. 

La resolució de les controvcrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present conveni s'hauran ele resoldrc de mutu acord entre les parts, a través 
de la Comissió Mixta. Si no pogués assolir l'esmcntat acord, les possiblcs controversics 
hauran de ser resol tes, de confonnitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de julio!, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

De conformitat amb el que antecedcix, en exercici de les facultats de que són titulars 
cadaseun deis signants, subscriuen aquest acord en tots els fulls, pcr duplicat i a un sol 
efecte. 

Maria Vicenta Mestre Escriva 

Excma. i Magnif. Rectora 

Universitat de Valencia 

Pilar Javaloyas Gaudiza 

Presidenta de la Fcderació d'Esports 

Adaptats de la Comunitat Valenciana 




