2. CONVENIS I CONTRACTES
FUNDACIÓ VALÈNCIA CLUB D'ATLETISME DE LA C.V.
Té per objecte el foment i la pràctica de l'activitat fisicoesportiva, perseguint com a
finalitats principals l'impuls de l'activitat esportiva com a causa generadora d'hàbits
afavoridors de la inserció social i foment de la solidaritat; la pràctica esportiva com a
element fonamental del sistema educatiu, sanitari i de la qualitat de vida; difusió i
promoció de la imatge de la Comunitat Valenciana a través de l'esport, creació i
desenvolupament d'escoles esportives. El conveni té vigència fins a 2020.
FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO
La Fundació té entre les seues finalitats preservar, difondre i fomentar la pràctica de
l'esport i, entre altres, s'ha proposat com a objectiu ajudar i col·laborar amb esportistes,
nascuts i/o que residisquen en la Comunitat Valenciana, i contribuir al fet que puguen
aconseguir èxits importants en competicions d'alt nivell, com pogueren ser uns Jocs
Olímpics o Paralímpics; un Campionat del Món; un Campionat d'Europa, etc.
La Fundació, per a aconseguir el citat objectiu, ha decidit col·laborar amb els Clubs
esportius que més esportistes aporten al Projecte FER 2019, de conformitat amb les
bases de FER CLUBS 2019, perquè continuen formant esportistes d'alt nivell en la
Comunitat Valenciana.
TRANSVIA VIATGES S.L.
Té per objecte la contractació de tots els serveis propis d'Agència de Viatges, com un de
les finalitats pròpies i específiques de la seua activitat, qui s'encarregarà de dur a terme
les reserves de viatges tals com; desplaçaments, allotjament, lloguers de cotxe,
organització d'esdeveniments, així com qualsevol altre servei propi de l'activitat de
l'Agència. Té vigència anual renovable.
INGESPORT HEALTH AND SPA CONSULTING,S.L
INGESPORT és una empresa referent en consultoria estratègica en l'esport i l'activitat
física, líder en la promoció i desenvolupament de centres esportius gestionant els centres
“GO FIT” duent a terme programes que estimulen hàbits de vida saludables. Per això,
desenvolupa la seua activitat dins del sector de la salut, l'esport i el benestar.
El seu interés coincident en la promoció, impuls i desenvolupament de l'atletisme. Per
això, les parts acorden la formalització d'un acord de Patrocini. Té vigència fins a 2020.

