CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE
LA VALLDIGNA I LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

En València, a 8 de maig de 2019.

REUNITS
D’UNA PART, l’Excm. Sr. En Jordi Juan Huguet, com Alcalde de l’AJUNTAMENT DE
TAVERNES DE LA VALLDIGNA, amb domicili social en la Plaça Major núm. 1, amb
NIF.- núm. P-46.24000-H, assistida per el Secretari de la Corporació Municipal Sr.
Cesar Herrero Pombo. D’ara endavant l’AJUNTAMENT.

D’ALTRA PART, el Sr. Antonio Ariño Villaroya, actuant, en el present acte, en la seua
condició de Vicepresident Executiu de la FUNDACIÓ GENERAL DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d’ara endavant FGUV), amb domicili social en el
Carrer Amadeu de Savoia núm. 4 (46010) de València, amb NIF.- núm. G-46980207 i
inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número de
referència 79 (V).

Les parts, dins de l’àmbit de representació que ostenten, es reconeixen, mútua i
recíprocament, la capacitat legal necessària per a subscriure el present conveni de
col·laboració i, a aquest efecte
MANIFESTEN
I.- Que la FGUV és una entitat cultural sense ànim de lucre que té com a finalitat
principal, de conformitat amb el que es disposa en l’article 7 dels seus Estatuts, la de
cooperar en el compliment de les finalitats de la Universitat de València, fixant com a
objectius principals l’ajuda a la docència, a la investigació, a la difusió cultural i a la
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formació humana integral dels possibles beneficiaris. Entitat que com a medi propi de
la Universitat de València, en compliment de l’encàrrec de gestió que l’esmentada
Universitat de València va fer al seu favor, amb efectes des del dia 1 de gener de 2016,
s’encarrega, entre altres tasques, de la gestió d’activitats d’acció cultural i formativa,
acció solidaria i serveis universitaris de la Universitat de València, entre elles
l’organització de jornades, cursos, seminaris i congressos gestionats pel Centre
Internacional de Gandia i el foment de relacions amb ajuntaments, mancomunitats, etc.

II.- Que l’AJUNTAMENT, d’acord amb l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, ostenta, com a competència pròpia, la
promoció de la cultura i els equipaments culturals.

III.- Que dins de les activitats programades per l’AJUNTAMENT es troba
l’organització de les jornades “30 anys d’excavacions a la cova del Bolomor”, que es
celebraran en Tavernes els dies

10 - 12 de maig

de 2019 (d’ara endavant les

JORNADES), i compta amb la participació i el recolzament de la Universitat de València,
el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i el Centre Internacional de Gandia, la
Diputació de València, el Museu de Prehistòria de València i la Secretaria de Cultura
de la Generalitat Valenciana, tots conjuminats en l’entendre que la conmemoració de la
trajectòria de recerca i les dades obtingudes constituixen un patrimoni amb un valor
natural i cultural excepcional, sent fonamental analitzar les perspectives de futur.

IV.- Que, tenint en compte l’establert en el punt anterior, ambdues parts, posant en
comú els seus interessos, i reconeixent-se capacitat mútua per a formalitzar aquest
document, acorden subscriure el present conveni de col·laboració, d’acord amb les
següents
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CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte del present conveni de col·laboració és regular les relacions
entre l’AJUNTAMENT i la FGUV en l’organització i l’execució de les JORNADES.
S’adjunta com Annex I, el programa de la mateixa.

SEGONA. - Obligacions de les parts
Obligacions de l’AJUNTAMENT:
i.
ii.
iii.

Organitzar les JORNADES;
Fer publicitat de la JORNADA mitjançant els seus canals de difusió habituals;
Incloure en tota la publicitat i difusió de les JORNADES la participació de la
Universitat de Valencia i del Centre Internacional de Gandia, mitjançant els logotips
que aquests faciliten;

iv.

Coordinar la programació de tots els actes i esdeveniments previstos, i contractar i
atendre els pagaments que li pertoquen en funció de la citada programació;

v.

Facilitar i gestionar els espais i els mitjans materials necessaris per a la celebració
de les JORNADES;

vi.

Atendre i resoldre qualsevol queixa i/o reclamació de els/les usuaris i/o
professors/es.

Obligacions de la FGUV:
i.

Gestionar, mitjançant els seus recursos propis, la inscripció on-line en
JORNADES, que serà gratuïta;
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les

ii.

Gestionar els certificats d’assistència a les JORNADES per al seu lliurament a
els/les inscrits/es;

iii.

Fer publicitat de les JORNADES mitjançant els seus canals de difusió habituals.
En cap cas, la FGUV es farà càrrec de qualsevol despesa o obligació derivada de la
realització, l’execució i/o l’organització de les JORNADES.
No hi ha en el present conveni obligacions econòmiques entre les parts.
TERCERA. – Vigència del Conveni
El present conveni estarà vigent des del dia de la seua signatura fins al compliment,
per las parts, de totes les obligacions exigibles en virtut del mateix.

QUARTA. - Causes de resolució del Conveni
Seran causes de resolució anticipada del present conveni les següents:


El mutu acord entre les parts;



Les causes de força major previstes en la Llei;



L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions contingudes en el
present document, així com l’incompliment de la normativa vigent en la matèria;



La realització, per qualsevol de les parts, de conductes, actuacions, pràctiques i
organització d’actes que comporten un risc reputacional per a l’altra part, o per a la
Universitat de València i/o el Centre Internacional de Gandia.
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En el supòsit de resolució anticipada, sense mutu acord, la part incomplidora serà
responsable del pagament de totes les despeses en les quals s’haja incorregut, així com
de les possibles reclamacions per part de tercers.
CINQUENA. - PROTECCIÓ DE DADES
Les parts respectaran totes les previsions legals establides en la normativa aplicable i
concretament en el Reglament General de Protecció de dades (REGLAMENT (UE)
2016/679 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; reglament que
resulta d’aplicació des del 25 de maig de 2018, així com la Llei 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

El Responsable del Tractament de les dades objecte del present conveni de
col·laboració és l’AJUNTAMENT, en la seua condició d’organitzador de les
JORNADES.

D’altra banda, la FGUV, en la seua condició de medi propi de la Universitat de València,
tracta dades d’aquesta Entitat, tenint la consideració d’Encarregada del Tractament.

Les parts tractaran les dades de caràcter personal amb l'única finalitat de gestionar la
inscripció, els certificats d´assistència i les dades personals dels ponents en el marc de
les JORNADES.

Les parts seran responsables individualment de prendre les mesures oportunes per al
compliment de la Normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, no podent
utilitzar les dades de caràcter personal per a finalitats diferents a les descrites en el
present Conveni.

No es cediran dades personals a tercers excepte obligació legal.
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Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les
obligacions legals.

L’exercici dels drets dels interessats es podrà realitzar davant l’AJUNTAMENT i/o la
FGUV, de forma indistinta, dirigint un correu electrònic a cultura@tavernes.org i/o
protdadesfguv@uv.es, amb l’assumpte: “Jornades 30 anys d’excavacions a la cova del
Bolomor”. Les parts es comprometen a informar-se de qualsevol exercici de drets
exercits pels interessats.

SISENA. - DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
En el cas que es preveja fer ús, difusió i/o explotació d’imatges, fotografies o
gravacions amb finalitat divulgativa i/o d’arxiu, les parts declaren conèixer i es
comprometen a complir els Drets a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la
Pròpia Imatge, així com la normativa de Propietat Intel·lectual.
En qualsevol cas, i amb caràcter general, les parts es comprometen a utilitzar les
imatges que pogueren obtenir dins dels paràmetres de la bona fe i respectant, en tot
cas, la imatge institucional de les entitats participants i els seus representants,
abstenint-se d’utilitzar imatges de mal gust, o que pogueren atemptar contra l’honor de
les persones físiques i/o jurídiques. Per açò, amb caràcter previ a l’ús, la difusió i/o
l’explotació d’imatges fotografiades o gravades, les parts donaran el seu vistiplau a la
publicació de les mateixes.
Les parts respectaran els drets d’imatge dels assistents i ponents a les JORNADES,
abstenint-se de publicar de captar, enregistrar i difondre fotografies i/o gravacions
d’aquests sense obtenir, prèviament, el seu consentiment exprés.
Així mateix, en el supòsit que s’obtinguen resultats de propietat intel·lectual , els drets
de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació es cediran a
l’Ajuntament de Tavernes, a la Universitat de València, a la FGUV i a la Diputació
de València, de forma indistinta i no exclusiva, en tota l’extensió temporal que
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permeta la Llei, amb caràcter gratuït, i per a l’àmbit territorial mundial; tot allò amb
l’exclusiva finalitat de permetre la seua difusió divulgativa i/o arxiu. Cessió que es
farà per a qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i/o multimèdia,
xarxes socials, incloent la seua posada a la disposició del públic en els espais web de
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, la Universitat de València, la FGUV i la
Diputació de València. S’adjunta com Annex I el model de document de cessió de
drets d’explotació dels resultats de propietat intel·lectual generats en el marc de les
JORNADES.
D’altra banda, les parts reconeixen que els logotips que s’han facilitat per a la publicitat
i difusió de les JORNADES són de la seua exclusiva propietat, o estan autoritzats per a
utilitzar-los pel seu propietari, i es comprometen a no utilitzar els mateixos per a
qualsevol altra finalitat que no siga la de publicitar i difondre la realització de les
JORNADES i els seus resultats.

SETENA. – CONFIDENCIALITAT
Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, en cap concepte, la informació de
l’altra part a la qual haja tingut accés per a la tramitació i durant la vigència del present
conveni, estant autoritzat per a utilitzar-la, únicament, per a la correcta execució del
mateix. L’obligació de confidencialitat s’estén a els/les treballadors/es, directius/es,
patrons/es, representants, assessors/es externs/es, auditors/es, etc., de cadascuna de
les parts.

Totes les dades facilitades per qualsevol de les parts tindran la consideració
d’informació confidencial. En conseqüència, els/les intervinents s’obliguen a guardar
secret respecte de les mateixes, procedint a retornar-se quanta documentació fora
necessària a la finalització del present conveni.
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No queda afectada per la confidencialitat:

-

La informació rebuda de terceres persones amb anterioritat a la celebració del
present conveni;

-

La informació pública i notòria;

-

La informacio que haja de ser comunicada a les autoritats administratives i/o
judicials, o a la ciutadania, en compliment de la normativa vigent;

-

La informació subministrada sense intervenir culpa o negligència de les parts.

VUITENA. - JURISDICCIÓ
Les qüestions litigioses que es pogueren plantejar sobre la validesa, la interpretació, el
desenvolupament, la resolució i els efectes de l’aplicació del present conveni de
col·laboració s’hauran de resoldre de forma amistosa entre les parts.

Si no s’arribara a un acord, les parts, amb renúncia expressa al seu fur propi, se
sotmetran a la jurisdicció dels jutges i tribunals de la ciutat de València.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat exemplar
i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en l’encapçalament.

________________________________
Sr. Jordi Juan Huguet
Excm. Alcalde de Tavernes de la Valldigna

_____________________________________
Sr. Antonio Ariño Villarroya
Vicepresident Executiu FGUV
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ANNEX I.- CESSIÓ DRETS PROPIETAT INTEL·LECTUAL I IMATGE
En virtut del que s’estableix en el Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel quals
s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (d’ara endavant LPI), CEDISC a
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, la Universitat de València, la FGUV i la
Diputació de València, de forma indistinta i no exclusiva, en tota la seua extensió temporal que
permeten les lleis, amb caràcter gratuït – atenent a la gratuïtat de l’activitat – i sense límit
geogràfic, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de la seua intervenció i
dels materials generats en el marc de les “Jornades 30 anys d’excavacions a la cova de Bolomor”. I
això amb l’exclusiva finalitat de permetre la seua difusió divulgativa. Aquesta cessió inclou, de
forma enunciativa però no exhaustiva, els drets següent:

a.

La fixació de la seua intervenció, així com els continguts aportats en qualsevol suport paper
i/o audiovisual, incloent expressament els mitjans informàtics;

b. La reproducció d’aquesta fixació;

c.

La comunicació pública d’aquesta, incloent expressament la seua posada a la disposició del
públic en els espais web de les cessionàries conforme el que s’estableix en l’article 20.2
lletra i) de la LPI.

Així mateix, el material docent que es pose a la disposició dels assistents serà original de el/la
ponent/conferenciant/professor/a, de lliure accés o tindrà l’autorització corresponent de el/la
autor/a o de el/la titular dels drets. En cas contrari, el/la ponent/conferenciant/professor/a
serà responsable enfront dels tercers titulars dels drets infringits pels actes d’explotació
(reproducció i subsegüent posada a la disposició).

Igualment, autoritze la captació, l’enregistrament i la difusió d’imatges, per qualsevol medi, de
la meua participació en les Jornades.

En València, a (*) de (*) de (*).

_________________________
Signatura professor/a ponent
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L’ORIGINAL D’AQUEST DOCUMENT HA SIGUT EFECTIVAMENT SIGNAT PER LES PARTS.
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