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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VA LÈNCIA – 
ESTUDI GENERAL, LA UNIVERSITAT D’ALACANT, L’AJUNTAM ENT 
D’ONTINYNET, CAIXA ONTINYENT I ONTINET.COM, S.L.U.,  PER A LA 
CREACIÓ DE LA “CÀTEDRA UNIVERSITÀRIA AJUNTAMENT 
D’ONTINYENT - CAIXA ONTINYENT - ESET PER A LA INNOV ACIÓ I 
CONFIGURACIÓ DE TERRITORIS INTEL·LIGENTS” 
 

 
València, 10 de març de 2016 

  
 
  REUNITS 
 

D’una part, Esteban Morcillo Sánchez, com a rector de la Universitat de 
València, en exercici de les competències que a aquest efecte li reconeixen la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els Estatuts d’aquesta Universitat, 
aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat (DOCV 3-8-
2004) i el Decret 45/2014, de 28 de març, relatiu al seu nomenament, i amb domicili de 
l’entitat a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13, 46071 de València. 
 

D'una altra part, Manuel Palomar Sanz, rector de la Universitat d'Alacant, amb 
CIF núm. Q-0332001-G, nomenament que acredita mitjançant Decret 82/2012 d'1 de 
juny, del Consell de la Generalitat, en nom i representació d'aquest organisme, en 
virtut de les atribucions que té conferides d’acord amb el seu càrrec i segons el que 
disposa l'article 64, apartat h) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, aprovat per 
Decret 25/2012, de 3 de febrer del Consell, i domicili al campus de Sant Vicent del 
Raspeig, ap. 99, 03080, Alacant. 

 
D’una altra part, Jorge Rodríguez Gramage, alcalde president de l’Ajuntament 

d’Ontinyent (València), actuant en el seu nom i representació, amb domicili 
institucional a la Plaça Major, 1, 46870 Ontinyent (València), en virtut de les facultats 
que li atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.  
 

D’una altra part, Antonio Carbonell Tatay, president de Caixa Ontinyent, actuant 
en representació de dita entitat, i amb domicili institucional a la Plaça Sant Domingo, 
24, 46870, Ontinyent (València). 
 

D’una altra part, Vicente Coll Navarro, amb DNI 52.710.613-H, en nom i 
representació de Ontinet.com, S.L.U., amb domicili social al carrer Músic Martínez 
Valls, 56–baix, 46870 Ontinyent (València), amb CIF B-96840467, essent una empresa 
tecnològica fundada en 1992 que representa en exclusiva la marca ESET a Espanya, i 
lluita per la innovació i el desenvolupament constant de la seguretat informàtica. 
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EXPOSEN 

1. Ambdues universitats tenen objectius i interessos en els camps formatiu, 
científic, tecnològic i cultural. 

2. Caixa Ontinyent és una entitat financera, fundada en 1884 i arrelada en les 
comarques centrals valencianes, que té com a finalitat contribuir a la millora del 
benestar en el seu àmbit d’actuació mitjançant la realització d’activitats socials 
diverses, a les quals destina bona part dels seus beneficis econòmics. Entre estes 
activitats es troben aquelles que doten de coneixement i recursos a la societat en 
general, especialment aquelles relacionades amb la innovació i l’emprenedorisme. Per 
això, manifesta el seu interés per reclamar i col·laborar en activitats culturals i 
formatives, de recerca aplicada i de transferència del coneixement al territori 
d’Ontinyent i la Vall d’Albaida. 

3. Les universitats estan interessades a col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Ontinyent, Caixa Ontinyent i Ontinet.com, S.L.U., en el desenvolupament d’aquest 
tipus d’iniciatives, realitzant programes formatius, culturals i de projecció territorial, així 
com activitats de consultoria i assistència que puguen tenir rellevància per al seu 
desenvolupament. 

 
4. L’Ajuntament d’Ontinyent té un interés especial en el desenvolupament 

cultural, centrat pel que fa a esta col·laboració en l’estudi i l’anàlisi de la innovació al 
seu entorn territorial, reconeixent-se per la normativa vigent la competència municipal 
en la matèria de promoció de la cultura (art. 25.2 m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local) i activitats culturals (art. 33.3 n de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana). 
 

5. El desenvolupament territorial integrat pretén fer compatible la competitivitat 
econòmica, el benestar social, la sostenibilitat ambiental i la disminució dels 
desequilibris territorials. En aquests processos de desenvolupament territorial es 
configuren «territoris intel·ligents», aquells que són capaços de contribuir a millorar la 
qualitat de vida de la societat que els habita i el desenvolupament personal de la 
ciutadania, en el marc d’un afavoriment de la cultura com a tret de referència de 
qualsevol acció amb impacte social. 
 

6. Els territoris es converteixen en competitius utilitzant els seus avantatges i 
les seues potencialitats, els seus recursos territorials, com ara els humans, naturals, 
socials, territorials, ambientals i financers, així com les seues capacitats d’innovació. 
Entenem per innovació l’habilitat de generar i incorporar coneixements en el sistema 
econòmic i social, de manera que maximitza les potencialitats productives i contribueix 
a un ús més racional dels recursos, desenvolupant-se el factor cultural associat a 
qualsevol societat. 
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Tenint en compte el que s’ha exposat, les entitats 

 
 

CONVENEN 

Formalitzar aquest CONVENI DE COL·LABORACIÓ d’acord amb estes 

 

CLÀUSULES  

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  

Per donar compliment als objectius anteriors dels camps formatiu, científic, 
tecnològic i cultural, és objecte d’aquest conveni la creació de la “Càtedra universitària 
Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - Eset per a la innovació i configuració de 
territoris intel·ligents”, una estructura acadèmica estable destinada a l’estudi, l’aplicació 
i la divulgació dels processos relacionats amb els territoris intel·ligents, especialment 
els relacionats amb la innovació, en el context geogràfic d’Ontinyent i el seu entorn, tot 
en el context de la pretensió de foment de la promoció cultural i social. 

SEGONA. ACTIVITATS 
 

Es consideren les activitats formatives, culturals, d’investigació i de projecció 
universitària orientades al coneixement i la difusió permanent del desenvolupament 
territorial d’Ontinyent, en particular, de la innovació. Entre d’altres, es preveuen: 
 

 1. Investigacions patrocinades per la Càtedra, relatives a aquesta temàtica. 
2. Jornades de debat i reflexió. Trobades entre diversos ponents universitaris i 

d’altres fòrums. 
 3. Cursos de formació sobre desenvolupament territorial i els seus components. 

4. Activitats de divulgació científica: publicacions i exposicions. 
5. En cas que es produïsca algun tipus de contractació de personal, aquesta es 

realitzarà a través dels procediments legalment basats en els principis d'igualtat, mèrit i 
capacitat. 

 
Així mateix, la Càtedra esmentada pot propiciar, a més i entre d’altres, les activitats 

següents, segons la memòria anual: 
 

Activitats de formació 
 
• Premis per a treballs de final de carrera. 
• Conferències. 
• Foment de la cooperació educativa. 
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Activitats d’investigació 
 
• Desenvolupament de línies d’investigació conjunta. 
• Realització de treballs d’investigació. 
• Realització de tesis doctorals. 
• Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre temes 

d’interés. 
• Cooperació per a projectes d’investigació. 
 
Activitats de transferència i divulgació 
 
• Realització de treballs de transferència de resultats de la investigació. 
• Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica en temes 

innovadors. 
• Col·laboració en la promoció de trobades tècniques i científiques. 
• Potenciació de la realització de publicacions sobre temes d’interès. 
• Convocatòria de premis d’investigació. 

TERCERA. FINANÇAMENT 

El finançament del projecte és de 30.000 € anuals, en concepte de mecenatge 
de la Càtedra, com manifestació de la voluntat de promoció formativa, científica, 
tècnica i cultural, distribuït de la manera següent:  per part de Caixa Ontinyent, 10.000 
€; per part de l’Ajuntament d’Ontinyent, 10.000 €; i per part de Ontinet.com, S.L.U., 
10.000 €. Aquesta quantitat es destinarà a finançar les despeses originades pels 
programes i activitats desenvolupades per la Càtedra. L'abonament de la quantitat 
expressada en la present clàusula s'efectuarà a l'inici de cada exercici anual mitjançant 
transferència bancària. Aquesta operació no estarà subjecta a IVA (art. 25.1 Llei 
49/2002). 

Amb caràcter previ a la realització de la despesa, la comissió mixta a què es 
refereix la clàusula quarta ha d’aprovar una memòria econòmica en què es 
quantifiquen les despeses generals d’execució, les despeses específiques d’execució, 
les despeses per a activitats de la càtedra i altres despeses. D’altra banda, aquesta 
comissió acordarà la distribució dels imports previstos per a cada universitat. En tot 
cas, mai no correspondrà menys del 30% a cada institució universitària. 

El pagament per les entitats de la quantitat expressada en aquesta clàusula, 
segons s’acorde en la Comissió Mixta, s’efectuarà mitjançant transferència bancària 
als dos comptes oberts per cada universitat en l’entitat CAIXA ONTINYENT. 
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  QUARTA. DIRECCIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT 

Per al compliment dels compromisos i el seguiment de la marxa del conveni, es 
constitueix  una comissió mixta composta pels membres següents o, si és el cas, en 
qui delegue cada un. Es constituirà en el termini de 15 dies a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest conveni. Està integrada per: 

• El vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de 
València. 

• El vicerector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de 
València. 

• La secretària de la Universitat d’Alacant. 

• El coordinador acadèmic de la Seu de Cocentaina de la Universitat 
d’Alacant. 

• L’alcalde de l’Ajuntament d’Ontinyent. 

• El director general de Caixa Ontinyent. 

• El representant de Ontinet.com, S.L.U. 

• Un codirector per cada universitat. 

Té els objectius principals següents:  

(1) Seguiment del desenvolupament de les activitats de la Càtedra.  

(2) Afavorir a cada moment la comunicació general entre les parts, resolent tot 
allò que siga possible de forma immediata o sol·licitant, en cas contrari, la 
intervenció dels responsables adequats.  

(3) Proposta de nomenament dels responsables de la Càtedra.  
 
(4) Entre les seues funcions s’inclouen: 
  
• Aprovar el programa anual de la Càtedra amb detall d’activitats a 

desenvolupar, a proposta dels directors. 
• Aprovar el pressupost i la liquidació de despeses. 
• Realitzar el seguiment de les activitats acadèmiques. 
• Realitzar l’avaluació de les activitats desenvolupades. 
• Aprovar la memòria anual de la càtedra, a proposta dels directors. 
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El procediment per a nomenar les persones que regentaran la càtedra és el 
que seguix: escoltades les propostes de la comissió, els rectors de les Universitats 
realitzaran, si escau, el nomenament, que ha de recaure necessàriament en un 
professor amb grau de Doctor de cada Universitat. Les seues funcions són les que 
determine la comissió mixta de conformitat amb la normativa de les Universitats de 
València i d’Alacant. 

CINQUENA. REUNIONS DE LA COMISSIÓ MIXTA 

La comissió mixta es reunirà almenys una vegada cada any per valorar els 
resultats d’aquesta col·laboració i proposar la modificació dels termes d’aquesta que 
s’estimen oportuns. El primer any, a més de l’esmentada reunió, la comissió es reunirà 
almenys dues vegades més. En la primera, a més de la constitució, s’efectuarà la 
proposta de nomenament de les persones responsables de la Càtedra. En la segona, 
es discutirà i aprovarà, si escau, la memòria econòmica i les activitats a desenvolupar. 

SISENA. PLA DE TREBALL 

Els codirectors de la Càtedra, juntament amb els responsables acadèmics 
territorials, dins el marc general d’assessorament acadèmic i científic integral per a 
posar en marxa els continguts i objectius acadèmics perseguits per aquella, han de 
desenvolupar el programa d’activitats que la comissió mixta aprove a partir de la 
proposta elaborada per les persones responsables de la Càtedra. 

SETENA. ENTRADA EN VIGOR I DURADA  

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura. La vigència 
serà anual, encara que les parts manifesten el seu interés per mantindre’l fins el 31-12-
2018. Per a això hi podrà quedar prorrogat expressament per períodes anuals 
naturals, previ acord entre les parts. Sense perjudici de la pròrroga del conveni, 
anualment s’haurà d’aprovar com a annex a la memòria l’import i l’abast del 
finançament anual de les activitats de la Càtedra. 

VUITENA. LLOC DE REALITZACIÓ   

Les activitats objecte del conveni referent a la Càtedra es realitzaran a la seu 
de les instal·lacions pròpies de la Universitat a Ontinyent, campus d’Ontinyent. 

NOVENA. CONFIDENCIALITAT  

La confidencialitat i la publicació de resultats es regularà, de mutu acord entre 
les cinc entitats signatàries, mitjançant un conveni específic, si s’estima oportú. 
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DESENA. MODIFICACIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI  

Les parts poden modificar o denunciar de mutu acord el present conveni en 
qualsevol moment. Qualsevol de les parts pot, al seu torn, denunciar aquest conveni 
específic de col·laboració comunicant-ho per escrit a les altres parts amb almenys dos 
mesos d’antelació a la data en què el vulga donar per acabat. En tots dos casos s’han 
de finalitzar les tasques pendents. 

ONZENA. JURISDICCIÓ 

Aquest conveni es regeix per les normes del dret administratiu i, en cas de 
conflicte, és competent la jurisdicció d’aquest ordre. 

 

 

I en prova de conformitat de tot el que s’ha exposat més amunt, signen aquest 
conveni al lloc i en la data indicats en l’encapçalament. 

       

       UNIVERSITAT DE VALÈNCIA   UNIVERSITAT D’ALAC ANT 

           

 

 

        Esteban Morcillo Sánchez        Manuel Palomar Sanz 

 

AJUNTAMENT ONTINYENT         CAIXA ONTINYENT         ONTINET.COM, S.L.U. 

 

 

 

 Jorge Rodríguez Gramege          Antonio Carbonell Tatay          Vicente Coll Navarro 
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ANNEX I 
 

Pla de treball 2016 
 

Cada any els directors de la Càtedra han de proposar a la comissió de 
seguiment un pla de treball per a la seua discussió i, si escau, aprovació. 
 

Per a l’any 2016, com a inici de les activitats de la càtedra, es proposen les accions 
següents: 

1) Acte de presentació de la Càtedra en què les entitats acadèmiques i 
promotores donen a conéixer a la ciutadania l’existència de la Càtedra i les 
activitats que es desenvoluparan. 

2) Realització d’un estudi sobre la innovació empresarial a Ontinyent (*) mitjançant 
enquestes directes i una anàlisi posterior d’aquestes, amb participació de 
professorat i personal investigador d’ambdues universitats experts en 
processos d’innovació, per produir com a resultat un informe de la innovació 
empresarial d’Ontinyent. 

3) Esdeveniment anual de la Càtedra, en què s’exhibiran els resultats del treball 
de la càtedra durant l’any, en aquest cas l’informe de la innovació empresarial i 
la publicació sobre la memòria de la innovació, així com altres tipus d’elements 
que es plantegen, com ara una taula redona, una conferència convidada o un 
reconeixement a empreses, empresaris o empresàries o, en anys posteriors, a 
treballs rellevants sobre innovació realitzats al campus universitari. 

 

 
(*) A més, per a estrènyer la relació de la Càtedra amb l’activitat universitària a 
Ontinyent, es planteja oferir contractes de pràctiques a estudiants per a la realització 
i/o el suport de les diferents activitats. 

 

 


