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CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, 
FUNDACIÓN ONCE I ASSOCIACIÓ INSERTA EMPLEO PERA LA CREACIÓ DE L' AULA 

D'EMPRENEDORIA PER TALENT EMPRÉN 

Valencia, 19 de julio! de 2021 

REUNITS 

D'una part, la Universitat de Valencia, amb domicili a l'avinguda de Blasco lbáñez, núm. 13, CP 
46010 de Valencia, i amb CIF núm. Q4618001D, i en nom i representació seus Maria Vicenta Mestre 
Escriva, amb DNI  en qualitat de rectora, d'acord amb el nomenament per Decret 41/2018, 
de 6 d'abril, del Consell [2018/3484], i de conformitat ambles competencies que li atorguen els Estatuts 
de la Universitat de Valencia, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de julio!, del Consell de la 
Generalitat Valenciana (DOGV 8213/03.08.2004), modificats per Decret 45/2013, de 28 de man;, del 
Consell (DOGV 6994/02.04.2013). 

D'una altra part, Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad (d'ara endavant, Fundación ONCE), amb CIF núm. G-78661923 i domiciliada a 
Madrid, al carrer de Sebastián Herrera, núm. 15, CP 28012, i en nom i representació seus Isabel 
Martínez Lozano, amb DNI , que actua en qualitat d'apoderada, en virtut de les facultats 
que li van ser conferides mitjanr;ant escriptura d'elevació a públic d'acords socials atorgada davant el 
notari de Madrid Federico Garayalde Niño en data 22 de julio! de 2016, amb el núm. 1384 de protocol. 

1 d'una altra part, ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (d'ara endavant, INSERTA EMPLEO), amb CIF 
G-85563302 i domiciliada a Madrid, al carrer Fray Luis de León, núm. 11 , CP 28012, i en nom i 
representació seus Vicente Mico Alonso, amb DNI , que actua en qualitat d'apoderat, 

en virtut de les facultats que li van ser conferides mitjan9ant escriptura d'elevació a públic d'acords 
socials atorgada davant el notari de Madrid Alberto Bravo Olaciregui en data 24 de juny de 2021 amb 
el núm. 1262 de protocol. 

EXPOSEN 

1. Les parts tenen objectius i interessos comuns en els camps academic, científic, cultural i social. 

2. La Fundación ONCE té entre altres finalitats la realització de programes d'integració laboral, 
formació i ocupació per a per ones amb discapacitat, i accessibilitat global, i promou la creació 
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d'entorns, productes i serveis globalment accessibles. Fundación ONCE impulsa la millora de les 
oportunitats laborals de les persones amb discapacitat mitjanc;ant un intens i complet procés de 
formació adaptat a les necessitats específiques de cadascuna d'elles. Aquesta atenció 
personalitzada també permet, a través d'itineraris integrats d'inserció sociolaboral, que l'empresari 
descobrisca en un entorn de diversitat nous talents que, a més, aporten a l'entitat un exemple 
d'actuació responsable com a referent per a altres companyies. Un deis seus objectius prioritaris 
és potenciar les capacitats emprenedores del col ·lectiu de persones amb discapacitat. 

3. INSERTA EMPLEO és una entitat sense anim de lucre experta en recursos humans, els fins 
socials de la qual són l'impuls de la lluita contra la discriminació i la promoció de la igualtat 
d'oportunitats de les persones amb discapacitat pera la seua inclusió social , especialment a través 
de l'accés, el manteniment i la promoció pera l'ocupació. 

4. Des de l'any 2000, Fundación ONCE manté una alianc;a sólida ambla Unió Europea coma gestora 
de programes del Fons Social Europeu per a la formació i l'ocupació de persones amb 
discapacitat, i en aquest context d'actuació va ser beneficiaria, a l'empara de la segona 
convocatoria per a la selecció d'operacions cofinanc;ades pel Fons Social Europeu (FSE) en el 
marc del Programa operatiu d'ocupació juvenil (POEJ) i del Programa operatiu d'inclusió social i 
economia social (POISES), mitjanc;ant resolucions de la Secretaria d'Estat d'Ocupació de 10 de 
desembre de 2018 en el Programa operatiu d'ocupació juvenil fins al dia 31 d'agost de 2022 
(POEJ, prorrogat fins al 17 de novembre de 2022), i el 20 de setembre de 2019 la segona 
convocatoria del Programa operatiu d'inclusió social i economia social fins al 31 d'agost de 2023 
(POISES, prorrogat fins al 17 de novembre de 2023), de manera que Fundación ONCE va quedar 
facultada per a executar la totalitat o part deis projectes aprovats a través d'entitats com ara 
INSERTA EMPLEO, que té igualment la consideració de beneficiaria. 

Per tant, totes les actuacions d'aquest conveni que s'executen per mitja d'INSERTA EMPLEO 
estan, si és el cas, cofinanc;ades pel Fons Social Europeu en el marc d'algun deis esmentats 
programes operatius, peró no el conveni en si. 

5. La Universitat de Valencia i Fundación ONCE van subscriure un conveni marc de col ·laboració en 
aquesta mateixa data, que té per objecte crear un marc de cooperació entre les entitats signants 
que permeta establir diferents línies d'actuació dirigides a la millora de la igualtat d'oportunitats, 
l'accessibilitat universal, la inclusió i la no-discriminació de totes les persones amb discapacitat 
dins de la comunitat universitaria, i fomentar més la contractació pública socialment responsable. 

6. La clausula primera del conveni marc de col ·laboració referit en el punt anterior preveu «potenciar 
l'emprenedoria a través de la creació d'una aula d'emprenedoria inclusiva», com una de les línies 
d'actuació en l'ambit de col ·laboració «Foment de la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb 
discapacitat i la s
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7. La clausula segona del conveni marc de col ·laboració esmentat estableix que cada actuació 
concreta que les parts acorden en el desenvolupament d'aquest conveni ha de ser objecte d'un 
conveni específic d'execució. 

8. UVemprén és l'estratégia d'emprenedoria universitaria de la Universitat de Valencia que 
persegueix capacitar en innovació i ajudar a validar idees i projectes d'importancia social per tal 
de contribuir al desenvolupament professional del seu estudiantat i, des de l'ambit que li correspon, 
a un nou model socioeconómic en el territori més intensiu en coneixement i generador 
d'ocupabilitat i de productivitat, integrant els ODS en els seus processos interns i externs i oferint 
un conjunt de programes formatius, serveis, espais de treball , esdeveniments periódics i recursos 
de qualitat, mitjarn;:ant una marca atractiva i socialment responsable. 

UVemprén va adre9ada a tetes les persones que cursen o que han obtingut un títol oficial de grau, 
master o doctorat de la Universitat de Valencia i esta coordinada pel Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius, per mitja de la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén). 

9. Les aules d'Emprenedoria, en el marc d'UVemprén, es constitueixen com a instrument efica9 de 
col ·laboració entre la Universitat de Valencia i empreses i institucions, amb l'objectiu de promoure 
la formació i l'especialització professional, tant deis futurs titulats i titulades universitaris, com en 
activitats relacionades amb el reciclatge i la formació contínua d'estudiantes i estudiants i de 
professionals vinculats amb l'emprenedoria i el desenvolupament de projectes innovadors 
d'importancia social. 

10. Una de les línies d'actuació d'UVemprén pera afavorir aquests objectius és promoure relacions i 
aliances de caracter local, autonómic, nacional o internacional amb institucions, entitats i 
empreses i altres elements del sistema d'innovació. 

11. Fundación ONCE i INSERTA EMPLEO disposen del programa d'emprenedoria Per Talent 
Emprén, dirigit al foment d'iniciatives empresarials per persones amb discapacitat. Aquest 
programa ofereix, com a línies d'actuació principals, la formació, el suport i l'assessorament en el 
desenvolupament d'idees de negoci i una convocatoria d'ajudes económiques a fons perdut pera 
projectes liderats per persones emprenedores amb discapacitat, cofinan9ades pel Fons Social 
Europeu. Aquestes accions van acompanyades d'unes altres de transversals en aquest ambit, i 
es duen a terme presencialment, en tots els territoris de l'estat on opera INSERTA EMPLEO, i 
també mitjan9ant el portal web www.portalentoemprende.es. 

Les parts estan interessades a unir esfor9os perqué, en el marc d'actuació de la Universitat de 
Valencia, tots dos programes, UVemprén i Per Talent Emprén, contribu'isquen, mitjan9ant el 
desenvolupament d'una col·laboració, a fomentar iniciatives d'emprenedoria entre el col ·lectiu de 
persones amb discapacitat. En aquest sentit, les parts han decidit formalitzar aquest conveni específic 
de col·laboració (d'ara endavant, el conveni) , que té per objecte la creació de l'AULA 
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D'EMPRENEDORIA PER TALENT EMPRÉN DE LA FUNDACIÓN ONCE, INSERTA EMPLEO I LA 
UNIVERSITAT DE VALENCIA, d'acord ambles següents: 

CLAUSULES 

Primera. Objecte del conveni i denominació de l'AULA 

Les parts creen conjuntament l'AULA D'EMPRENEDORIA PER TALENT EMPRÉN DE LA 
FUNDACIÓN ONCE, INSERTA EMPLEO I LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (d'ara endavant, l'Aula), 
ambla finalitat de fomentar iniciatives d'emprenedoria entre el col ·lectiu de persones amb discapacitat 
de l'ambit universitari de la Universitat de Valencia, en qué s'uneixen les metodologies emprades en 
els programes d'UVemprén, de la Universitat de Valencia, i Per Talent Emprén, de Fundación ONCE 
i INSERTA EMPLEO. 

Segona. Objectius de l'Aula 

L'Aula, creada per mitja d'aquest conveni, té coma objectius generals generar un espai d'aprenentatge 
obert que promoga iniciatives i experiéncies universitaries innovadores i done suport a una formació 
transformadora i connectada amb l'entorn productiu i territorial, que impulse alguns deis elements 
següents: 

• La generació de coneixement i aprenentatge, amb projectes innovadors d'importancia social , 
atraient i connectant persones innovadores i professionals pertanyents a la universitat, empreses 
i institucions, amb la formació de l'estudiantat amb discapacitat. 

• Fomentar l'esperit innovador emprenedor, en sentit ampli, entre la comunitat universitaria, 
mitjarn;:ant actuacions d'estudi, formació i difusió, considerant la discapacitat en els diferents rols 
que poden donar-se, bé com a persones emprenedores amb discapacitat, com a clients, o bé 
serveis i productes accessibles a les persones amb discapacitat. 

• Promoure la inclusió sociolaboral fomentant l'emprenedoria de persones amb discapacitat en 
situació d'exclusió social i col·lectius desfavorits, els quals presenten índexs de desocupació més 
elevats. 

• Oferir la millora de competéncies en materia d'emprenedoria i competéncies digitals, la qualitat de 
l'ocupació i la qualificació de les estudiantes i els estudiants amb discapacitat. 
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Pera la consecució deis objectius descrits en la clausula segona, les parts tenen prevista la realització 
de les activitats següents, entre altres: 

Generació de coneixement 

1. Crear i mantenir un microlloc web des de la Universitat de Valencia, en qué es proporcione 
informació de les convocatories, bones practiques i materials informatius destinats a promoure el 
coneixement i l'impuls de l'emprenedoria en l'ambit universitari. 

Es donara accés lliure a eines des del web de l'Aula sota llicéncia Creative Commons - lnnotools 
(materials formatius UVemprén), que seran accessibles per a poder ser utilitzades per persones 
amb discapacitat. Es permetra donar difusió i enlla9ar aquestes eines a través del portal web 
www.portalentoemprende.es. 

2. Crear incubadores de suport a projectes d'emprenedoria per a estudiants i estudiantes amb 
discapacitat, i donar assessorament académic amb suport per a persones amb discapacitat amb 
necessitats especials des de la Universitat de Valencia, i aferir assisténcia telematica puntual des 
d'INSERTA EMPLEO en l'assessorament de qüestions concretes o en la resolució de dubtes 
relacionats amb l'emprenedoria o la discapacitat. 

3. Fomentar entre el professorat o l'estudiantat universitari la realització voluntaria de mentorització 
a persones emprenedores amb discapacitat i col·laborar amb els seus coneixements adquirits a 
través del programa Per Talent Emprén. 

4. Desenvolupar competéncies d'emprenedoria mitjan9ant la creativitat, idees de negoci, elaboració 
de materials, recursos i estudis en materia d'emprenedoria, per poder ser utilitzats en el programa 
Per Talent Emprén, que ajuden a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats especials en 
el desenvolupament del seu projecte emprenedor. 

5. Fer una convocatoria de beques per atorgar-ne 5 com a maxim, valorades en 1.000 euros, 
destinades a persones amb discapacitat, per a cursar en línia el títol propi de la Universitat de 
Valencia d'expert universitari en StartUp Management. 

6. Valorar propostes presentades d'innovació docent: estudis, materials o recursos sobre 
emprenedoria inclusiva. 

Impulsar projectes d'importancia social 

7. Incentivar l'emprenedoria en la discapacitat en l'estudiantat amb una convocatoria de premis TFG 
i TFM, en qué s'oferira un premi de 1.000 € al millar TFM, un segon premi de 500 € al millar TFG 
i 4 accéssits que permeten el reconeixement del projecte presentat mitjan9ant la publicació en el 
banc públic d'idees promogut perles parts. 
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8. Convocar premis amb diferents categories per a incentivar idees/projectes que afavorisquen 
l'emprenedoria inclusiva deis estudiants i estudiantes en fase inicial i comporten el 
desenvolupament d'un model de negoci. Aquestes categories tindran l'objectiu de fomentar 
l'emprenedoria innovadora i social en persones amb discapacitat, emprenedories que ocupen 
persones amb discapacitat, generen productes o serveis dissenyats des deis principis de disseny 
universal, etc. 

9. Organitzar sessions formatives de seminaris web d'1 ,5 hores de durada, oberts a qualsevol 
assistent, en qué s'analitzen diferents practiques d'emprenedoria, tant reeixides com de tracas, 
liderades per persones emprenedores amb discapacitat o en aquest ambit. 

10. Establir la convocatoria Challenge «Posa en marxa la teua idea», en qué Fundación ONCE 
plantejara tres reptes relacionats amb l'emprenedoria inclusiva. Es donara suporta cadascun deis 
projectes guanyadors amb una formació de 20 hores, una mentoria assignada per la Universitat 
de Valencia per a la implantació d'aquests projectes, i un premi económic, que s'haura d'invertir 
en el desenvolupament del model de negoci en els 12 meses posteriors a la finalització del 
concurs. 

Quarta. Actuacions compromeses per les parts 

Per a la realització de les activitats previstes en la clausula tercera, Fundación ONCE i INSERTA 
EMPLEO han de desenvolupar, amb personal propi i assumint els costos que se'n deriven, les 
actuacions següents: 

• Oferir consultoria especialitzada en projectes d'emprenedoria sostenible, desenvolupant serveis 
per a l'assessorament individualitzat a la persona emprenedora amb discapacitat a través de 
l'assisténcia especialitzada a fi de facilitar la posada en marxa o consolidació (negocis que, ja 
posats en marxa, necessiten un reforc;: pera garantir-ne el fianc;:ament i, d'aquesta manera, evitar
ne el tancament o la pérdua d'ocupació pera les persones contractades) i suporten l'elaboració 
del pla de negoci viable. 

En tots els casos, l'atenció a persones emprenedores s'ha de destinar a persones físiques, s'ha 
de permetre l'analisi de viabilitat i, si és el cas, l'elaboració del corresponent pla de negoci, que 
haura de servir com a instrument per a la posada en marxa del negoci i la perdurabilitat a mitja i 
llarg termini, o pera la consolidació de negocis constitu'its . 

lgualment, la consultoria haura d'abrac;:ar tant la fase d'avaluació del model de negoci (assessorant 
la persona emprenedora, identificant els punts millorables, etc., i definint la continu'itat del procés), 
la viabilitat económica financera del projecte i, si és el cas, l'acompanyament en el llanc;:ament i 
posada en marxa, així com el seguiment del projecte empresarial. 
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• Oferir consultoria pera la dinamització, participació o generació d'espais (en línia o físics) , pera 
captar i motivar persones amb discapacitat cap a l'emprenedoria (espais per a compartir 
experiencies, networking i fires de foment de l'emprenedoria, entre altres). 

• Proporcionar assistencia telematica puntual en assessorament de qüestions concretes o la 
resolució de dubtes relacionats amb l'emprenedoria o la discapacitat. 

• Desenvolupar programes de desenvolupament de competencies d'emprenedoria (tallers de 
creativitat, idea de negoci, etc.). 

Per a la realització de les activitats previstes en la clausula tercera, la Universitat de Valencia ha de 
desenvolupar, amb personal propi i assumint els costos que se'n deriven, les actuacions següents: 

• Coordinar l'Aula, en el marc d'UVemprén. 

• Participar en projectes nacionals i internacionals relacionats amb l'ambit tematic de l'Aula i la 
discapacitat. 

• Crear i mantenir un microlloc web per a l'Aula dins del portal web d'UVemprén i difondre la 
programació acordada pera l'Aula entre la comunitat universitaria. 

Es donara accés lliure a eines des del web de l'Aula sota !licencia Creative Commons - lnnotools 
(materials formatius UVemprén), que han de ser accessibles per a poder ser utilitzades per 
persones amb discapacitat. Es permetra donar difusió a aquestes eines i enlla9ar-les a través del 
portal web www.portalentoemprende.es. 

• Fomentar entre el professorat o l'estudiantat universitari la realització voluntaria de mentorització 
a persones emprenedores amb discapacitat, i col ·laborar amb els seus coneixements adquirits a 
través del programa Per Talent Emprén. 

• Facilitar les instal·lacions universitaries necessaries pera la realització de les activitats de l'Aula, 
d'acord amb les necessitats i prioritats establertes per la mateixa Universitat de Valencia. 

Així mateix, les parts han de desenvolupar conjuntament, amb personal propi i assumint cadascuna 
els costos que se'n deriven, les actuacions següents: 

• Oferir assessorament academic i incubadores amb suport per a persones amb discapacitat amb 
necessitats especials. 

• Posar a la disposició de les estudiantes i estudiants amb discapacitat una incubadora de suporta 
projectes d'emprenedoria. 

• Donar suport a l'elaboració de materials i recursos en materia d'emprenedoria per a poder ser 
utilitzats en el programa Per Talent Emprén, que ajuden les persones amb discapacitat en el 
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• Dur a terme accions conjuntes per a fomentar l'emprenedoria amb suport per a persones amb 
discapacitat amb necessitats especials. 

• Elaborar estudis o materials sobre emprenedoria de persones amb discapacitat. 

• Elaborar i difondre les convocatóries de beques, premis i seminaris web. 

Cinquena. Aportació económica de Fundación ONCE 

En virtut d'aquest conveni, Fundación ONCE es compromet a lliurar a la Universitat de Valencia una 
aportació económica total maxima de 25.150,40 euros, no subjecta a IVA, amb carrec a fons propis, 
que la Universitat de Valencia ha de destinar íntegrament i amb caracter exclusiu a desenvolupar i 
realitzar les activitats de l'Aula, i que cal distribuir de la manera següent: 

• Un maxim de 5.000 euros a la dotació económica de cinc beques, valorades en 1.000 euros 
cadascuna, destinades a persones amb discapacitat per a cursar en línia el títol propi de la 
Universitat de Valencia d'expert universitari en StartUp Management. 

• Un maxim de 1.500 euros a la dotació económica d'un premi de 1.000 euros al millor TFM i un 
premi de 500 euros al millor TFG en el marc de la convocatoria de premis TFG i TFM per a 
incentivar l'emprenedoria en la discapacitat. 

• Un maxim de 4.000 euros a la dotació económica deis premis d'una convocatoria de premis amb 
diferents categories pera incentivar idees/projectes que afavorisquen l'emprenedoria inclusiva de 
l'estudiantat en fase inicial i que comporten el desenvolupament d'un model de negoci. 

• Un maxim de 864 euros a la cobertura de les despeses derivades de l'organització de quatre 
seminaris web en obert d'1,5 hores de durada, amb una despesa maxima de 216 euros cadascun, 
en qué s'analitzen diferents practiques d'emprenedoria, tant reeixides com de tracas, liderades per 
persones emprenedores amb discapacitat o en aquest ambit. 

• Un maxim de 12.000 euros a la dotació económica de tres premis, per un import de 2.500 euros 
cadascun, i a la cobertura deis costos derivats de la mentoria de cada projecte guanyador, per un 
import total de 4.500 euros, en el marc de la convocatoria Challenge «Posa en marxa la teua 
idea». 

• Un maxim de 2.336,40 euros a la cobertura del 10% de les despeses derivades de la creació d'un 
microlloc web pera l'Aula dins del portal web d'UVemprén i de la coordinació de l'Aula des de la 
Universitat de Valencia; el 90% restant d'aquestes despeses ha de ser assumit per la Universitat 
de Valencia. 

L'abonament d'aquesta quantitat s'ha de fer efectiu de la manera següent: 
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• El 87,5% de la quantitat compromesa, per un import de 22.500 euros, s'ha de fer efectiu en el 
termini maxim de 30 dies naturals després de la signatura d'aquest conveni, previa presentació 
del certificat de titularitat bancaria. 

• El 12,5% restant, per un import de 3.200,40 euros, s'ha d'abonar en el termini maxim de 30 
dies naturals després de la recepció per Fundación ONCE de la justificació referida en la 
clausula sisena. 

Fundación ONCE haura de fer efectiu l'abonament d'aquestes quantitats mitjam;:ant una transferencia 
bancaria en el compte corrent número ES16 0049 1827 8122 1040 0038 de l'entitat Banco Santander, 
a nom de la Universitat de Valencia, en concepte d'AULA D'EMPRENEDORIA PER TALENT 
EMPRÉN. 

La gestió económica de l'aportació de Fundación ONCE realitzada en virtut d'aquesta clausula 
correspon a la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de Valencia (UVemprén) i s'ha de realitzar 
d'acord ambles normes i procediments establerts perla Universitat de Valencia i, en particular, d'acord 
amb el Reglament d'execució pressupostaria de la Universitat de Valencia i ambles normes d'execució 
del pressupost de l'exercici corresponent. 

Si alguna o algunes de les activitats de !'Aula no arriben a desenvolupar-se, i amb independencia de 
la causa que ho haja motivat, la Universitat de Valencia retornara a Fundación ONCE les quantitats 
que aquesta última haja satisfet pera dura terme aquestes activitats. Així mateix, quan la Universitat 
de Valencia no justifique d'una manera adequada i suficient la destinació que done a l'aportació 
económica realitzada per Fundación ONCE, d'acord amb el que es preveu en la clausula sisena, la 
Universitat de Valencia retornara a Fundación ONCE les quantitats que aquesta última haja satisfet i 
la destinació de les quals no haja sigut degudament justificada per la Universitat de Valencia, i la 
Fundación ONCE quedara alliberada de l'abonament a la Universitat de Valencia de qualsevol 
quantitat que estiga pendent de ser abonada en virtut d'aquesta clausula. 

Sisena. Justificació 

La Universitat de Valencia ha de trametre a Fundación ONCE, abans que acabe la vigencia del present 
conveni, la documentació justificativa següent: 

• Justificació económica documental: factures i altres documents justificatius acreditatius de la 
despesa efectuada en la realització de les activitats de l'Aula per l'import de l'aportació 
económica realitzada per Fundación ONCE. 

• Memoria económica del cost total de les activitats de l'Aula i, si és el cas, l'import aportat per 
altres entitats col ·laboradores. 
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• Memoria final d'activitats de l'Aula, que ha d'incloure, entre altres qüestions, les dades i els 
aspectes generals de la seua organització i desenvolupament. 

Setena. Comissió de seguiment i direcció de l'Aula 

Per al compliment deis compromisos i el seguiment de la marxa del conveni es constitueix una 
comissió de seguiment paritaria, integrada per un membre designat per cadascuna de les entitats 
signants del conveni. 

Entre les seues funcions s'inclouen: 

• Fer l'avaluació i el seguiment de les activitats desenvolupades. 

• Aprovar la memoria final d'activitats de l'Aula, elaborada perla direcció de l'Aula. 

La rectora de la Universitat de Valencia és la responsable de designar la persona encarregada de la 
direcció de l'Aula, que ha de recaure en personal de la Universitat de Valencia amb vinculació 
permanent, sempre que el seu ambit de responsabilitat de gestió o docent o investigadora tinga relació 
amb l'ambit d'activitat de l'Aula. La direcció ha d'actuar com a persona de contacte i responsable de 
l'Aula. 

La direcció de l'Aula ha d'elaborar i trametre al Vicerectorat competent en emprenedoria i programes 
formatius i a Fundación ONCE i INSERTA EMPLEO una memoria final d'activitats de l'Aula abans que 
acabe la vigencia del conveni. 

Vuitena. Difusió de 1' Aula i de les seues activitats 

Les parts es comprometen, en la mesura de les seues possibilitats, a la maxima difusió i promoció de 
les activitats de l'Aula. 

La Universitat de Valencia fara difusió de l'Aula i les seues activitats a través de la web corporativa 
d'emprenedoria universitaria UVemprén, sense perjudici d'altres formes de difusió que acorden les 
parts. 

En qualsevol difusió que s'efectue de les activitats de l'Aula s'ha de fer constar la denominació 
d'aquesta i ha d'estar present la imatge de la Universitat de Valencia i del programa UVemprén, així 
com la imatge de Fundación ONCE, INSERTA EMPLEO i el programa Per Talent Emprén. En tots els 
casos en qué es considere necessari utilitzar els logotips de les parts, cada part haura de sol ·licitar a 
la part titular d'aquests signes distintius una autorització previa especificant l'aplicació i el tipus d'ús 
sol·licitat, i respectar les directrius d'imatge externa respecte a l'ús de la marca o del logotip que cada 
part li indique. 
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Tates les accions per qualsevol mitja vinculades a l'execució de les activitats que es realitzen en el 
marc d'aquest conveni i que estiguen cofinarn;:ades pel Fons Social Europeu hauran d'incloure la 
participació del Fons Social Europeu i !'emblema de la Unió Europea, d'acord ambles característiques 
técniques establertes en l'acte d'execució de la comissió a qué fa referencia l'article 2.2 de l'annex XII 
del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. 

Novena. Drets de propietat industrial i intel-lectual 

1. Drets preexistents 

Cadascuna de les parts és la titular única i exclusiva de les respectives patents, models d'utilitat, 
dissenys industrials, bases de dades, marques, logotips, dominis, programari i/o qualssevol altres béns 
protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. 

Les parts reconeixen expressament que la signatura i l'execució d'aquest conveni no confereix cap 
dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els béns protegits que siguen titularitat de les altres 
parts. 

2. Drets derivats de les activitats de I' Aula 

Les parts acorden que qualssevol drets de propietat intel ·lectual i/o industrial que eventualment es 
puguen derivar del desenvolupament de les activitats de l'Aula a conseqüéncia de l'execució del 
present conveni corresponen, a parts iguals, a la Universitat de Valencia, Fundación ONCE i INSERTA 
EMPLEO. 

Les parts han d'acordar la manera més adequada respecte a l'ús i a l'explotació deis drets de propietat 
intel ·lectual i/o industrial generats a conseqüéncia del desenvolupament de les activitats de l'Aula, 
respectant sempre tant la cotitularitat establerta entre les parts com l'obligatorietat de no explotar 
aquests drets amb finalitats lucratives. 

Per al cas de les convocatóries de premis previstes en la clausula tercera, les bases de cada 
convocatoria han de regular els possibles drets de propietat industrial i/o intel ·lectual de les parts i de 
les persones participants. 

Desena. Altres entitats col·laboradores 

Es poden adherir a aquest conveni i participar en les activitats de l'Aula altres entitats o empreses com 
a entitats col·laboradores mitjanc;;ant la subscripció de l'acord d'adhesió corresponent, si així ho 
estimen oportú les parts signants del conveni i en les condicions financeres que s'acorden en aquest 
acord d'adhesió. 
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Onzena. Responsabilitat 

Cap de les parts assumeix, enfront de qualsevol tercer en general, cap responsabilitat directa ni 
subsidiaria en relació amb les actuacions que les altres parts duguen a terme en el marc d'aquest 
conveni o deis seus respectius programes d'emprenedoria (UVemprén, en el cas de la Universitat de 
Valencia, i Per Talent Emprén, en el cas de Fundación ONCE i INSERTA EMPLEO). En aquest sentit, 
cadascuna de les parts es compromet a mantenir en plena indemnitat les altres parts enfront de 
qualsevol reclamació, incloent-hi les despeses i honoraris de procuradors i advocats. 

Dotzena. Entrada en vigor i durada 

Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seua signatura i la seua vigencia s'estén per un 
període d'un any. 

Tretzena. Modificació i denúncia del conveni 

Les parts poden modificar o denunciar de mutu acord aquest conveni en qualsevol moment mitjanc,;ant 
la subscripció de l'addenda corresponent. 

Catorzena. Protecció de dades 

a. Corresponsabilitat en el tractament 

Com que les parts s'intercanvien dades personals de les persones beneficiaries de les activitats de 
l'Aula, el tractament de les quals és necessari per a dur a terme la col ·laboració objecte d'aquest 
conveni, l'acord de corresponsabilitat en el tractament que regula aquesta relació es conté en el 
document que com a annex I acompanya el present conveni, que amb la signatura de les parts passa 
a formar-ne part integrant i inseparable. 

b. Deure d'informació a la persona interessada 

D'acord amb el que disposa la normativa vigent en materia de protecció de dades de caracter personal, 
els representants de les parts (persona jurídica) i les parts (persona física) signants del contracte 
actual/acord queden informats deis punts següents i els autoritzen: 

1. Les dades personals seran tractades, respectivament, per les parts la identitat i les dades de 
contacte de les quals figuren al principi del contracte actual/acord, que actuen, d'una manera 
independent, com a responsables del seu tractament. 

2. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de cada responsable del tractament són 

12 

Y N IVER?ITf\T 

ID VA LE N C 1 /\. :~ P,oogrames --

.. , .. 
uvempren 



~ VNIVE~IT~T ~ºFunNdaccióEn 
\l!J ID VALENCI~ ~ 

les que segueixen: 

• UNIVERSITAT DE VALENCIA: lopd@uv.es 

• Fundación ONCE: dpd@fundaciononce.es 

• INSERTA EMPLEO: dpd@fundaciononce.es 

@@ 
Fundación 
ONCE Inserta 

3. La comunicació de les dades personals és un requisit necessari pera la subscripció del contracte 
actual/acord, per tant si no es faciliten se n'impossibilita l'execució. El tractament d'aquestes dades 
té per finalitat el compliment deis drets i obligacions continguts en el contracte actual/acord. En 
conseqüéncia, les bases jurídiques en qué es legitima el tractament són el consentiment donat 
per la part interessada i el fet que el tractament és necessari pera l'execució del que es disposa 
en el contracte actual/acord . 

4. Les dades personals seran tractades només pels responsables del tractament i pels tercers als 
quals aquests estiguen legalment o contractualment obligats a comunicar-les. 

5. Les dades personals no seran, en cap cas, transferides pels responsables del tractament a un 
tercer país o organització internacional. 

6. Les dades personals es conservaran durant el període de vigencia del contracte actual/acord. 
Transcorregut aquest termini, seran bloquejades i quedaran a la disposició exclusiva de jutges i 
tribunals, el ministeri fiscal i les altres autori tats públiques competents per a l'atenció de les 
possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció d'aquestes. 
Finalitzat aquest últim termini , els responsables del tractament procediran a la supressió 
d'aquestes dades personals. 

7. Es poden exercir, en els termes que estableix la normativa vigent, els drets d'accés, rectificació i 
supressió de les dades personals, així com sol ·licitar que se'n limite el tractament, oposar-s'hi o 
sol ·licitar-ne la portabilitat, adre9ant una comunicació per escrit al responsable del tractament 
corresponent mitjan9ant un correu ordinari a la seua adre9a, que figura a l'inici del contracte 
actual/acord, o bé mitjan9ant un correu electrónic a l'adre9a següent: 

• UNIVERSITAT DE VALENCIA: lopd@uv.es 

• Fundación ONCE: protecciondatos@fundaciononce.es 

• INSERTA EMPLEO: protecciondatos@fundaciononce.es 

8. La Universitat de Valencia té habilitat un servei de resolució amistosa de controvérsies en materia 
de protecció de dades i noves tecnologies a través de l'adre9a de correu electrónic lopd@uv.es. 
La utilització d'aquest servei no va en detriment en cap cas del dret d'acudir a l'Agéncia Espanyola 
de Protecció de Dades. 

9. Les dades personals no poden ser, en cap cas, objecte de decisions automatitzades. 
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Quinzena. Transparencia 

D'acord amb el que estableix 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 publicara el text integre 
del conveni i les possibles prorrogues en el portal de transparencia de la Universitat de Valencia. 

Setzena. Regulació complementaria 

En tot alió que no és previst en el present conveni hi sera aplicable la regulació general disposada en 
el conveni marc de col ·laboració subscrit entre la Universitat de Valencia i Fundación ONCE en 
aquesta mateixa data. 

Dissetena. Naturalesa i jurisdicció competent 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pel que es disposa en el capítol VI del títol 
preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic, i queda exclós de l'ambit 
d'aplicació de la Llei 9/201 7, de 8 de novembre, de contractes del sector públic segons el que disposa 
l'apartat segon de l'article 6, si bé es poden aplicar els principis d'aquesta última llei pera resoldre sobre 
els dubtes i llacunes que puga haver-hi. 
Sense perjudici de les competéncies de cada entitat, les controversies que se susciten en l'execució 
d'aquest conveni seran examinades i resaltes perla comissió mixta de seguiment de l'Aula. 

Si no s'arriba a un acord, les qüestions litigioses seran de coneixement i competencia de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

1 en prava de conformitat, les parts signen, en tres exemplars i a un sol efec e, aquest document, al 
lloc i en la data esmentats més amunt. 

Per la Universitat de Valencia 
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Isabel Marf ez Lozano 

Per INSERTA EMPLEO 

Vicente Micó Alonso 

14 
... ,,. 

uvempren 



VNIVE~lTJ\T 
ID VALENCIJ\ 

Fundación 

ONCE Inserta 

Annex 1: ACORO DE CORRESPONSABILITAT EN EL TRACTAMENT 

Valencia, 19 de juliol de 2021 

REUNITS 

D'una part, la Universitat de Valencia, amb domicili a l'avinguda de Blasco lbáñez, núm. 13, CP 
46010 de Valencia i amb CIF Q46180010, i en nom i representació seus Maria Vicenta Mestre 
Escriva, amb DNI  com a rectora. 

D'una altra part, Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad (d'ara endavant, Fundación ONCE), amb CIF núm. G-78661923 i domiciliada a 
Madrid, al carrer de Sebastián Herrera, núm. 15, CP 28012, i en nom i representació seus Isabel 
Martínez Lozano, amb DNI , actuant en qualitat d'Apoderada . 

1, d'una altra part, ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (d'ara endavant, INSERTA EMPLEO), amb CIF 
G-85563302 i domiciliada a Madrid, al carrer de Fray Luis de León, núm. 11 , CP 28012, i en nom i 
representació seus Vicente Mico Alonso, amb DNI , que actua en qualitat d'apoderat. 

D'ara en avant, les parts poden ser denominades conjuntament com a «corresponsables del 
tractament» i individualment cadascuna com a «corresponsable del tractament». 

EXPOSEN 

Que amb la finalitat de donar compliment al que es preveu en la clausula catorzena del conveni 
específic de col·laboració subscrit entre els corresponsables del tractament en la mateixa data que el 
present document (d 'ara endavant, el conveni) i, en conseqüencia, al que disposen l'article 26 del 
Reglament (UE) 2016/769 del Parlament Europeu i del Consell, de 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 (d'ara endavant, RGPD), i l'article 29 de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantía deis drets digitals (d 'ara endavant, LOPDGDD), les parts 
subscriuen aquest acord de corresponsabilitat (d 'ara endavant, l'acord), que es regira de conformitat 
a les següents 

CLAUSULES 
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L'objecte d'aquest acord és establir el régim jurídic aplicable al tractament de les dades personals que 
tractaran els corresponsables del tractament en el marc del conveni i definir les activitats que 
efectivament desenvolupara cadascun d'aquests, els principis i procediments als quals hauran de 
cenyir-se en cada cas, així com les responsabilitats assumides pels corresponsables del tractament 
d'acord amb la legislació aplicable i aquest acord. 

Segona. Activitats de tractament desenvolupades pels corresponsables del tractament i 
informació personal concernida 

El tractament de les dades personals per cada corresponsable del tractament queda circumscrit al que 
és necessari per a dur a terme l'objecte del conveni i s'efectuara sempre en el marc d'aquest i de la 
legislació vigent. 

2.1. Activitats de tractament 
D'una banda, la Universitat de Valencia dura a terme, en el marc del conveni, les següents activitats 
de tractament: ~ Recollida ~ Registre ~ Organització ~ Estructuració ~ Conservació ~ 
Adaptació o modificació O Extracció ~ Consulta ~ Utilització O Comunicació per transmissió O 

Difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés O Acarament o interconnexió O Limitació ~ 
Supressió o destrucció O Altres: (especifiqueu-les) 

D'altra banda, Fundación ONCE dura a terme, en el marc del conveni, les activitats de tractament 
següents: ~ Recollida ~ Registre ~ Organització ~ Estructuració ~ Conservació ~ Adaptació o 
modificació O Extracció ~ Consulta ~ Utilització O Comunicació per transmissió O Difusió o 

qualsevol altra forma d'habilitació d'accés O Acarament o interconnexió O Limitació O Supressió o 
destrucció ~ Altres: (especifiqueu-les) 

1, d'altra banda, INSERTA EMPLEO dura a terme, en el marc del conveni, les activitats de tractament 
següents: ~ Recollida ~ Registre ~ Organització ~ Estructuració ~ Conservació ~ Adaptació o 
modificació O Extracció ~ Consulta ~ Utilització O Comunicació per transmissió O Difusió o 
qualsevol altra forma d'habilitació d'accés O Acarament o interconnexió O Limitació O Supressió o 
destrucció O Altres: (especifiqueu-les) 

2.2. Tipologia de dades personals 
Els corresponsables del tractament tractaran conjuntament, en el marc del conveni, les tipologies de 
dades personals següents: 
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Dades identificatives: lZI nom i cognoms lZI DNI, NIE o passaport O núm. Seguretat Social o 

mutualitat □ targeta sanitaria lZI adrec;:a postal o electrónica lZI teléfon O fax lZI imatge lZI veu O 

marques físiques lZI signatura o empremta lZI signatura electrónica. 

Dades relatives a les característiques personals: □ estat civil □ dades de familia lZI data de 

naixement lZI lloc de naixement lZI edat lZI sexe lZI nacionalitat O llengua materna O 

característiques físiques o antropométriques. 

Dades relatives a les circumstancies socials: □ característiques d'allotjament o habitatge O situació 

familiar □ propietats o possessions □ aficions i estils de vida □ pertinenc;:a a clubs o associacions 

lZI !licencies, permisos o autoritzacions. 

Dades académiques i professionals: lZI formació i titulacions lZI historial de l'estudiant lZI experiencia 

professional lZI pertinenc;:a a col ·legis o associacions professionals. 

Detalls d'ocupació: lZI professió lZI lloc de treball O dades no económiques de nómina lZI historial 

del treballador o treballadora. 

Dades que aporten informació comercial : lZI activitats i negocis lZI llicéncies comercials □ 

subscripcions a publicacions o mitjans de comunicació □ creacions literaries, artístiques, científiques 

o técniques. 

Dades económiques, financers i d'assegurances: □ ingressos i rendes □ inversions i béns 

patrimonials □ crédits, préstecs i avals □ dades bancaries □ plans de pensions i jubilació □ dades 

económiques de nomines O dades de deduccions impositives i impostas □ assegurances O 

hipoteques □ subsidis i beneficis □ historial de crédits □ targeta de crédito débit. 

Dades de: □ origen étnic o racial □ opinions polítiques □ conviccions religioses o filosófiques □ 

afiliació sindical □ vida sexual □ orientació sexual. 

lZI Dades de salut i discapacitat. 

□ Dades genétiques i biométriques. 

□ Dades relatives a condemnes i infraccions. 
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Les categories de persones interessades les dades de les quals seran tractades conjuntament pels 
corresponsables del tractament en el marc del conveni són les que segueixen: persones beneficiaries 
de la col·laboració objecte del conveni. 

Tercera. Obligacions deis corresponsables del tractament 

D'acord amb la normativa aplicable en materia de protecció de dades, cada corresponsable del 
tractament es compromet a respectar tetes les obligacions legals que li puguen correspondre i, en 
particular, els corresponsables del tractament acorden: 

3.1. Realitzar les activitats del tractament que els competisquen segons el que es disposa en el 
conveni, aquest acord i la legislació aplicable. 

3.2. Complir el deure d'informació a les persones interessades establert en els articles 13 i 14 de 
l'RGPD en relació amb les activitats de tractament que específicament desenvolupen d'acord amb el 
que es preveu en aquest acord. 

Amb la finalitat d'aconseguir una major coordinació entre els corresponsables del tractament i d'oferir 
una informació coherent, transparent, clara i senzilla a les persones interessades, els corresponsables 
del tractament acorden la informació que cada corresponsable del tractament ha de subministrar a les 
persones interessades en el moment de la recollida de les dades personals i del consentiment per al 
seu tractament, perdonar compliment al que disposa l'article 13 de l'RGPD i fer innecessaria l'obligació 
deis altres corresponsables del tractament de tornar a informar-ne« les persones interessades en la 
forma que estableix l'article 14 de l'RGPD: 

«La Universitat de Valencia, la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas 
con Discapacidad i !'ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO, com a corresponsables del tractament, 
tractaran conjuntament les seues dades personals a fi d'intercanviar dades personals de les persones 
beneficiaries de les activitats. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Tret 
d'imperatiu legal, aquestes dades personals no seran cedides a tercers ni se'n preveuen transferencies 
internacionals. Finalment, es posa en el seu coneixement que podran exercitar els drets d'accés, 
rectificació i supressió, i altres drets, com s'explica en la informació addicional, a més de poder 
consultar aquesta per mitja de la política de privacitat de la Universitat de Valencia, la política de 
privacitat de Fundación ONCE o la política de privacitat d'INSERTA EMPLEO, segons corresponga». 
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3.3. Atendre les peticions d'exercici de drets personals que les persones interessades els tacen arribar 
en referencia al tractament de les seues dades personals. Amb aquesta finalitat, els corresponsables 
del tractament tenen determinats els punts de contacte següents: 

• Universitat de Valencia: lopd@uv.es 
• Fundación ONCE/INSERTA EMPLEO: protecciondatos@fundaciononce.es 

3.4. Assegurar-se que: 

• S'observen els principis del tractament a qué es refereix l'article 5 de l'RGPD. 

• S'informa d'una manera transparent, clara i senzilla deis tractaments previstos, així com de la 
resta de les qüestions legals disposades a aquest efecte. 

• Hi concorren les bases legals necessaries per al legítim tractament de la informació personal 
concernida en cada cas. Quan aquesta base legal descanse sobre el consentiment de la 
persona interessada, s'asseguraran igualment que hi concorren les condicions necessaries 
pera la seua validesa d'acord amb el que disposen els articles 7 i 8 de l'RGPD i la normativa 
espanyola concordant. 

• S'atenen els drets personals exercitats, d'acord amb la normativa aplicable i aquest acord. 

• S'adopten les mesures técniques, organitzatives i de seguretat necessaries a cada moment a 
fi d'atendre els riscos de diversa probabilitat i gravetat concurrents per als drets i llibertats de 
les persones físiques, tot aixó tenint en compte la naturalesa, l'ambit, el context i les finalitats 
del tractament, així com aquests riscos. 

En tot cas, els corresponsables del tractament s'han d'assegurar que s'implanten les mesures de 
seguretat apropiades previstes en l'article 32 de l'RGPD (enfocament de risc) . 

Els corresponsables del tractament han de revisar cada sis mesas, coma mínim, l'efectivitat de les 
mesures implantades. 

• S'observen els principis de privacitat des del disseny i per detecte en la definició i disseny de 
les activitats de tractament i processos associats sobre aquesta qüestió, d'acord amb el que 
estableix l'article 25 de l'RGPD. 
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• Es compleixen les obligacions de notificació previstes en els articles 33 i 34 de l'RGPD, 
informant préviament els altres corresponsables del tractament. 

• S'ofereix l'assisténcia i el suport deguts als altres corresponsables del tractament en la 
possible realització d'avaluacions d'impacte en la protecció de dades personals (AIPD) quan 
siga procedent o les parts acorden dur-les a terme respecte a les activitats de tractament 
corresponents. 

3.5. Observar la més estricta confidencialitat i deure de secret respecte de la informació o les dades 
que, si és el cas, li siguen proporcionades pels altres corresponsables del tractament, incloent-hi els 
codis, les identificacions d'usuari i/o les claus d'accés deis sistemes que si s'escau li siguen 
proporcionats per aquests últims. Les obligacions de confidencialitat i secret establertes en aquest 
document tenen una durada indefinida i es mantindran en vigor després de l'acabament, per qualsevol 
causa, de la relació entre els corresponsables del tractament. 

3.6. Informar els altres corresponsables del tractament, a continuació, de la identitat i les dades de 
contacte del delegat de protecció de dades que, si és el cas, hagen designat: 

• Delegat de Protecció de Dades Universitat de Valencia: lopd@uv.es 
• Delegat de Protecció de Dades Fundación ONCE/INSERTA EMPLEO: 

dpd@fundaciononce.es 

Quarta. Responsabilitat 

En casque una autoritat de control sancione un corresponsable del tractament que no haja complit les 
estipulacions d'aquest acord o de la normativa aplicable, així com en els casos en qué dicte una 
sentencia ferma en el mateix sentit, aquest haura de respondre directament deis danys i perjudicis 
causats als altres corresponsables del tractament, si aquests últims es veuen afectats d'alguna manera 
a conseqüéncia d'aquesta situació d'incompliment sense haver contribu'it a aquesta infracció de la qual 
deriva la sanció imposada o la sentencia condemnatória corresponent. 

Quan els corresponsables del tractament hagen participat en la mateixa operació de tractament i 
siguen, segons l'article 82, ap. 2 i 3 de l'RGPD, responsables de qualsevol mal o perjudici causat per 
aquest tractament, cada corresponsable del tractament sera considerat responsable de tots els danys 
i perjudicis, a fi de garantir la indemnització efectiva de la persona interessada. En tot cas, segons 
l'article 82.5 de l'RGPD, quan, de conformitat amb l'apartat 4 del mateix article, un deis 
corresponsables del tractament haja pagat una indemnització total pel perjudici ocasionat, aquest 
podra reclamar als altres corresponsables del tractament la part de la indemnització corresponent a la 
seua part de responsabilitat pels danys i perjudicis causats, d'acord amb l'article 82.2 de l'RGPD. 
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La durada d'aquest acord esta vinculada a la durada del conveni. Aixó s'entén al marge del caracter 
indefinit de les obligacions de confidencialitat i de secret a qué es refereix la clausula 3.5 del present 
acord . 

En cas que la informació personal utilitzada en el marc del conveni pertanga préviament a aquest a 
algun deis corresponsables del tractament, aquesta informació, a elecció d'aquest corresponsable del 
tractament, sera destru'ida o retornada d'una forma segura pels altres corresponsables del tractament 
una vegada finalitzat, per qualsevol causa, el present acord, i es podran establir o requerir totes les 
garanties de compliment que resulten pertinents i raonables en aquest ambit. 

Sisena. Llei aplicable 

Aquest acord es regeix pel que s'hi preveu i, supletóriament, per les normatives espanyola i europea 
aplicables de protecció de dades de caracter personal. 

1 en prova de conformitat amb el que s'ha exposat més amunt, les parts signen el present acord, en 
tres exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data expressats a l'encap9alam nt. 

Perla Universitat de Valencia 

Maria Vicenta Mestre Escriva 
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Per INSERTA EMPLEO 

Vicente Mico Alonso 
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