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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VAL�NCIA I LA 

COORDINADORA VALENCIANA D 'ONGD AMB MOTIU DEL CONCERT DE BENVINGUDA 

2019 

REUNITS 

D'una part, la Sra. M. Vicenta Mestre Escrivá, en qualitat de Rectora de la UNIVERSITAT DE 
VALtNCIA, amb domicili social en Valencia, Av. Blasco lbáñez, 13 (CP 46010) i amb CIF nº Q -
4618001-D, actuant en el seu nom i representaci6 d'ella mateixa, legitimada per a aquest ---==t:-
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 mar�, 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). 

D'una altra part, Lourdes Mirón Mirón amb NIF  en qualitat dé Presidenta de la 
Coordinadora Valenciana d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament 
(CVONGD), amb entitat jurídica propia i amb CIF nº G-96132535, qui actua en nom i 
representaci6 de la CAMPANYA POBRESA ZERO CV. 

Ambdues parts reconeixen el seu interés i capacitat per a subscriure el present conveni ho 
formulen d'acord amb les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA.- Objecte del conveni. 

El present conveni té per objecte establir les bases de col•laboraci6 per a recaptar fons 
destinats a donar suport a la campanya POBRESA ZERO que impulsa i coordina la 
Coordinadora Valenciana d'ONGD (CVONGD). Aquesta coordinadora és una entitat no 
lucrativa que inclou actualment 91 ONGD i que té com a missi6 unificar capacitats i esfor�os 
de les organitzacions que la conformen per a avan�ar cap a una Cooperaci6 Internacional al 
Desenvolupament de la Comunitat Valenciana de qualitat, dins deis principis de la solidaritat, 
la transformaci6 social, la justfcia, els drets humans i desenvolupament sostenible. 

Segons els seus Estatuts, la Universitat de Valencia comparteix els objectius de la 
Coordinadora Valenciana d'ONGD i de la campanya POBRESA ZERO per a l'eradicació de la 
pobresa i la desigualtat en el m6n i per a la conse·cuci6 deis Objectius del Desenvolupament 

Sostenible establits per les Nacions Unides. 



Per a a�o. la Universitat de Valencia destinara al finan�ament i suport de campanya POBRESA 
ZERO a Valencia part deis fons recaptats per la venda d'entrades del Concert de Benvinguda 
que es realitzara divendres 18 d'octubre en el marc de la Benvinguda 201?, organitzat per la 
mateixa Universitat de Valencia a través del Servei d'lnformació i Dinamització (Sedi). 

SEGONA.- La Universitat de Valencia a través del Servei d'lnformació i Dinamització (Sedi) es 
compromet a:· 

• Organitzar, difondre i finan�ar el Concert de Benvinguda, en el marc de la Benvinguda
2019, el 18 d'octubre, a la Pla�a de bous de Valencia.

• Encarregar-se de la venda de les entrades, amb un preu de:
Venda 6€ i 8€.
La venda de les entrades es realitzara per internet.

• Destinar a la campanya POBRESA ZERO una part de la recaptació obtinguda per la venda
d'entrades del Concert de Benvinguda 2019; aquesta part de la recaptaci6 sera de
1.500€, sempre que la recaptació total obtinguda per la v·enda d'entrades siga el-doble o
més deis esmentats 1.500€. La part de la recaptació que s'entregara, si pertoca,
correspon a l'aportació de la Universitat de Valencia a les Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament i en la seua representaci6 la Coordinadora
Valenciana d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (CVONGD) per
!'interés social de la campanya POBRESA ZERO.

• lncloure la campanya POBRESA ZERO en tots els suports de difusi6 prevists per al Concert
de Benvinguda 2019. La Universitat de Valencia i la Coordinadora Valenciana d'ONGD
entenen la necessitat de controlar en quins ent�rns apareixen els seus noms-marques,
per la qual cosa ambdues entitats es consultaran mútuament sobre l'ús que es fa�a de les
seues respectives imatges corporatives en el marc d'aquest acord.

• Facilitar a la Coordinadora Valenciana d'ONGD un espai a la Pla�a de bous de Valencia
per a divulgar les activitats de la campanya POBRESA ZERO.

• Comunicar a la comunitat universitaria la celebració del Día Mundial per l'Eradicació de

la Pobresa i de les activitats que es realitzen.

TERCERA.- La Coordinadora Valenciana d'ONGD, 
comprometen a: 

la campanya Pobresa Zero es 

• Fer visible la col•laboració de la Universitat de Valencia i el seu suport a Pobresa Zero en
les comunicacions que es realitzen al voltant d'aquesta campanya.

• Col•laborar en la difusió del Concert de Benvinguda 2019 entre les ONGD de la
Coordinadora Valenciana de ONGD, les entitats adherides a Pobresa Zero i a la ciutadania
en general.

QUARTA.- La Coordinadora Valenciana d'ONGD, una vegada rebuts els fons de la Universitat, 
es compromet a destinar la totalitat de l'ajuda oferta per la Universitat de Valencia a la 
campanya POBRESA ZERO i especialment a les activitats desenvolupades en commemoració 

. del Día Mundial per l'Eradicació de la Pobresa.

La CVONGD presentara a la Universitat de Valencia tota la documentaci6 que li siga 
sol•licitada (memoria explicativa) abans que finalitze l'any 2019 amb l'objecte de justificar les 
despeses realitzades amb els diners lliurats. 



t 

CINQUENA.- La Universitat de Valencia i la Coordinadora Valenciana d'ONGD col-laboraran 
en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficacia per a executar amb exit aquest 
acord. 

SISENA.- Es constituira una comissió amb l'objecte de vetlar i fer el seguiment d'aquest 
conveni. Aquesta co_missió estara formada per part de la Universitat de Valencia per un/a 
tecnic/a del Servei d'lnformació i Dinamització (Sedi), i per part de Coordinadora Valenciana 
de ONGD perla coordinadora de la Secretária Técnica. 

En cas d'incompliment del present conveni i ates a la comissió, se'n produira la rescissió. Les 
parts podran rescindir aquest conveni en qualsevol moment, sempre amb una antelació de 2 
mesas. En aquest cas, caldra que es finalitzen les tasques i els projectes iniciats. 

SETENA.- Aquest conveni entrara en vigor l'endema a la seua signatura, amb una durada 
equivalent al temps necessari per a desenvolupar l'objecte d'aquest, i tindra vigencia �e dos 
anys, sempre que es realitze el Concert, fins que l'ajuda siga justificada i acreditada 
mitjarn;ant la presentació d'una memoria justificativa de tates les despeses per part de 
Coordinadora Valenciana d'ONGD. 

Així ho diuen i atorguen, i en prava de la seua conformitat, ambdues parts signen el present 
acord per dupli�at a Valencia, 14 d'octu_bre de 2019

Per la UNIVERSITAT DE VALt:NCIA, Per la COO_RDINADORA VALENCIANA d'ONGD, 

La Rectora, La Presidenta, 

M. VICENTA MESTRE ESCRIVÁ LOURDES MIRÓN MIRÓN 




