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Club de Tenis Valencia 

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSIT A T DE VALENCIA I EL CLUB 
DE TENIS VALENCIA PERAL FOMENT I EL DESENVOLUPAMENT DEL TENIS 

REUNITS 

D'una part, la Sra. Maria Vicenta Mestre Escriva, Rectora Magnífica de la Universitat de 
Valencia (d'ara endavant, la Universitat), en el seu nom i representació, amb domicili a l'av. de 
Blasco Ibáfiez, 13. 46071 Valencia, fent ús de les competencies que a aquest efecte li reconeix 
la Llei organica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els Estatuts d'aquesta Universitat, 
aprovats per Decret 128/2004, de 30 de julio!, del Consell de la Generalitat (DOCV 3-8-2004) 
i el Decret 41/2018, de 6 d'abril, relatiu al seu nomenament. 

I del 'altra part, El Sr. Ramiro Verdejo Tamarit, president del Club de Tenis Valencia, majar 
d'edat, amb DNI            , en nom i representació de Club de Tenis Valencia, amb CJF 
046076394 i amb domicili social al c/ de Cavanilles, 7. 460 l O Valencia. 

Ambdues parts es reconeixen plena capacitat i competencia per a la signatura d'aquest conveni 
marc de col· laboració, per la qua! cosa: 

EX POSEN 

( ; \ l. Que la U ni versitat de Va léncia, d' acord am b el que disposa l' articl e 3 deis seus Es tal uts es 
configura com un servei públic dirigit a "( ... ] impartir els ensenyaments necessaris per a la 
formació deis estudiants, la preparació per a l'exercici d'activitats professionals o artístiques i 
l'obtenció, si s'escau, deis títols academics corresponents, així com per a l'actualització 
permanent del coneixement i de la formació del seu personal i del professorat de tots els nivells 
d'ensenyament. La Universitat ele Valencia fomenta la investigació, tant basica com aplicada, i 
el clesenvolupament científic i tecnologic. Així mateix, amb les garanties de racionalitat i 
universalitat que li són propies, és una institució difusora ele cultura en el si ele la societat. La 
Universitat ele Valencia facilita, estimula i acull les activitats intel · lectuals i crítiques en tots els 
camps de la cultura i del coneixement." 
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II. Que la Llei de foment i coordinació general de la investigació científica i tecnica, de 14
d'abril de 1986, constitueix un marc de referencia per promoure la col· laboració deis
organismes públics d'investigació i les empreses, amb la finalitat de clonar una resposta efica9
a les exigencies del canvi tecnologic.

III. Que el Club de Tenis Valencia (cl'ara enclavant, "el Club"), és una empresa espanyola
l' objecte de la qual és la practica, el foment i la di vulgació entre els seus associats de l 'esport
del tenis.

IV. Que ambdues parts volen concertar un conveni marc de col· laboració amb la finalitat de
promocionar i fomentar l 'esport del tenis.

En virtut del que exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni marc de col· laboració 
d'acord amb les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA. Objecte 

És objecte d'aquest conveni establir un marc de col· laboració mútua entre ambclues 
entitats, la Universitat de Valencia, a traves del Servei d'Educació Física i Esports (d'ara 
enclavant, SEF) i de la Facultat de Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (d'ara enclavan!, 
FCAFE) i el Club de Tenis Valencia, per a la promoció i el foment de l'esport del tenis. 

SEGONA. Dumda 

Aquest conveni obliga les parts des de la data de la seua signatura i tindra una vigencia 
de quatre anys prorrogables, d'acord amb l'article 49.h l r  de la Llei 40/2015, el' 1 d'octubre, de 
regim jurídic del sector públic, per un període igual sempre que la parts acorden expressament 
aquesta prorroga i si no hi ha denúncia per alguna de les parts, comunicada amb un mínim de 
tres mesos sobre la data d'acabament. 
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TERCERA. Convenis específics 

Club de Tenis Valencia 

Per desplegar aquest conveni marc, es podran elaborar convenis específics en que es 
recullen projectes o programes d'actuació concreta i en els quals, en tot cas, es determinaran 
les finalitats proposades, el programa de trcball i els mitjans necessaris per dur-los a terme. 

Les parts deixen obcrt aquest conveni de col· laboració a tates les línies cl'actuació que 
siguen el' interes per a ambdues parts i redunden en el millar compliment de les finalitats própies 
cl'ambdues institucions, col· laboracions que es concretaran aquestes en futurs convenís 
especí fics. 

• Execució de projectes i programes cl'investigació i desenvolupament, per fer entre
els instituis, centres o serveis de la Universitat i el Club de Tenis Valencia.

• Cooperació en programes de fonnació de personal investigador i tecnic.

• Assessorament mutu en qüestions relacionades amb l'activitat d'ambdues entitats.

• Organització i execució d'activitats comunes relacionades amb la promoció i el
foment de l 'esport del tenis.

• Estactes d'esludiants de la Universitat al Club de Tenis Valencia mitjan9ant
programes de cooperació educativa (practiques externes).

QUARTA. Obligacio11s de les parts 

) Drets i obligacions de la Universitat de Valencia 

a) El Club de Tenis Valencia organitza entre les seues múltiples activitats el torneig
internacional professional de tenis classificat dins el circuit femení de la Federació
Internacional de Tenis (ITF). La Universitat de Valencia fara difusió del "BBVA
Open Ciutat de Valencia" entre l'estudiantat i la resta de la comunitat universitaria
a través de les vies de difusió del Servei d'Educació Física i Esports i la facultat ele
Ciencies de l'Activitat física i l'Esport. Així com de lotes les accions que cl'aquest
conveni de col· laboració es desenvolupen.

b) La Universitat de Valencia oferira, entre l'estudiantat del grau en Ciencies de
I 'Activitat Física i l 'Esport, almenys dos deis treballs de fi de grau (TFG) de
l 'esmentat grau en Ciencies de I 'Activitat Física i l 'Esport ele la Universitat de
Valencia, cap a treballs realitzats al Club de Tenis Valencia. Aquesta opció també
podra ser aplicada a altres titulacions i programes tant ele grau com de master si fara
d' interes de les parts.

c) La Universitat de Valencia promoura i coordinara, dins les unitats d'investigació ele
la Facultat de Ciencies de I' Activitat física i l'Esport, futurs projectes d'investigació
en l'ambit del tenis i deis esdeveniments que es desenvolupen al Club de Tenis
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Valencia. Aquesta opció també podra ser aplicada a altres unitats d'invesligació de 
la Universitat de Valencia, si fora d'interes de les parts. 

Drets i obligacions del Club de Tenis Valencia 

a) El Club de Tenis Valencia organitzara una conferencia a la Universitat de Valencia
relacionada amb el món deis esdeveniments esporlius de tenis, a la qua) assistira
com a ponent la directora del BBVA Open Ciutat de Valencia, Anabel Medina, i
jugadores del torneig.

b) El Club de Tenis Valencia oferira als/a les alumnes i al personal de la Universitat de
Valencia els avantatges següents, presentant el carnet universitari:

• Un descompte del 5 % en les enlrades de la semifinal i la final del torneig
BBVA Open Ciutat de Valencia.

o Un descornpte de 5 % en les entrades d'aquells partits que el Club de Tenis
Valencia denomine "PARTIT UNIVERSITART".

o Altres accions promocionals que ambdues parts acorden.

CINQUENA. Comissió de seguiment 

Es creara una Comissió de Seguiment, de caracter paritari, constilu'ida per dos membres 
/l de cadascuna ele les parts, de la Universitat de Valencia (1 membre del SEF i un allre de la  !) FCAFE) i altres dues del Club de Tenis Valencia, designats a aquesl efecte per cada entitat, que 
j
('

 tindra com a funcions la programació, el seguimenl i el valoració de les activilats derivades 

\\\ \ 
cl'aquesl conveni. Les dates de les reunions ordinaries seran fixades, conjuntamenl, a l'inici de 

;\ \ 
cada temporada. No obstant aixó, es poclran convocar reunions extraordinaries sempre que siga 

\ necessari. 
A la Comissió Mixta li corresponen, entre d'allres, les funcions segiients: 

• Propasar possibilitats de col· laboració en temes cientificolecnológics d'interes comú.
• Preparar els convenís específics d'execució cl'aquest acord marc sobt'e les materies

seleccionades, dins les modalitats ele col· laboració establertes en la clausula segona.
• Elevar les propostes que elabore als órgans competents de les dues parts.
• Fer el seguiment deis convenis específics que se subscriguen, així com aclarir i decidir

tots clubtes que es puguen plantejar en la seua interpretació i execució.
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SISENA. Difusió 
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La Universitat de Valencia i el Club de Tenis Valencia es comprometen a difondre en 
els seus mitjans de comunicació respectius tates les activitats que clesenvolupen ambdós. 

SETENA. Pri11cipis d'actuació 

La Universitat ele Valencia i el Club de Tenis Valencia actuaran i es relacionaran en tot 
moment d'acord amb els principis de bona fe i de confian9a legítima. 

VUITENA. Tra11spare11cia 

Compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, ele la Generalitat, de transparencia, bon 
govern i participació ciutadana ele la Comunitat Valenciana (d'ara endavant LTCV): 

Les parts es comprometen al compliment de la normativa de transparencia. En concret: 

• D'acord amb l'article 9 de la LTCV, correspon a la Universitat de Valencia la
publicació al portal de transparencia de la informació següent:

o Aquest conveni i el seu text íntegre.

o La subvenció o l'ajuda vinculada a aquest conveni amb indicació del seu
import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats beneficiaries.

o D'acorcl amb l'article 3.2 de la LTCV, CRIT haura de donar publicitat a les
ajudes rebucles, amb indicació, almenys, de l'entitat pública concedent, l'import
rebut i l'activitat o el programa subvencionat. La clifusió d'aquesta informació
s'ha ele fer preferentment a través ele les pagines web corresponents.

NOVENA. Causes de resolució 

Aquest conveni s'extingira per qualsevol de les causes següents: 

a) El mutu acorel de les parts signataries.

b) L'expiració del termini de durada inicial o de la prórroga

e) La elecisió d'una de les parts signataries d'aquest conveni, després de la denúncia
previa expressa i per escrit a les altres parts amb una antelació ele dos mesas.

En to! cas, les parts es comprometen a enllestir el elesenvolupament de les accions ja 
iniciades en el moment de notificació ele la denúncia. 

La resolució d'aquest conveni ha de concretar els efectes deis convenís específics que 
s'hagen subscrit per desplegar-lo i que estiguen vigents en aquest moment. 
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DESENA. Regim jurídic del co11ve11i 

Club de Tenis Valencia 

Aquest conveni té caracter adrninistratiu es regeix pel que estableixen les seues 
clausules o, supletoriamcnt, pel que establcix la normativa general. La resolució de les 
controversies que es puguen plantejar sobre la interpretació i l'execució d'aquest conveni s'han 
de solucionar de mutu acord entre les parts, a través de la Comissió Mixta. Si no es poguera 
aconseguir aquest acord, les possibles controversies han de ser resoltes de conformitat amb el 
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de julio!, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

De conformitat amb el que antecedeix, fent ús de les facultats de que són titulars 
cadascun deis signataris, subscriuen aquest acord en tots els seus fulls, per duplicat i només a 
un efecte, en la data que s'indica rnés aval!. 

Valencia, 17 de maig de 2019 

Maria Vicenta Mestre Escriva 

Rectora Magnífica 

de la Universitat ele Valencia 

Ramiro Verdejo Tamarit 

Presiden! del Club ele Tenis 

Valencia 




