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ADDENDA PER A LA PRÓRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE L'INSTITUT CARTOGRÁFIC VALENCIA, 1 LA 
UNIVERSITAT DE VALENCIA PER A LA REALITZACIÓ DE PRACTIQUES 
ACADÉMIQUES EXTERNES PELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS. 

Ciutat de Valencia, a 13 de setembre de 2018. 

REUNITS 

D'una part, la senyora María José Salvador Rubert, consellera d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, com a presidenta del Consell rector de l'lnstitut 
Cartografíe Valencia, amb CIF Q9650037F, organisme creat per la Llei 9/1997, de 9 de 
desembre, facultada per a aquest acte en virtut del qual disposen els articles 5.2 a 8 a) de 
l'esmentada llei, i especialment facultada per a la firma del present conveni per Acord del 
Consell de ... 

D'una altra, la senyora María Vicenta Mestre Escrivá, rectora de la Universitat de 
Valencia, amb CIF Q-4618001-D, en nom i a representació d'aquesta. Esta legitimada per 
a aquest acte, en exercici de les competencies que a aquest efecte li reconeix l'article 94 
deis Estatuts de la mencionada universitat, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, 
del Consell, i pel Decret 41/2018, de 6 d'abril, relatiu al seu nomenament. 

Ambdós parts reconeixen mútuament competencia i capacitat per a subscriure 
aquest conveni i 

MANIFESTEN 

Primer. 
Que amb data 20 de desembre de 2016, es va signar el conveni de cooperació 

educativa entre la Generalitat, a través de l'lnstitut Cartografic Valencia, i la Universitat de 
Valencia per a la realització de practiques academiques externes pels estudiants 
universitaris. 

Segon. 
Que en la clausula novena de l'esmentat Conveni de cooperació educativa, les 

parts signants acordaren que es podra prorrogar, amb caracter anual, per acord exprés de 
les parts, amb un mes d'antelació a la data de finalització, per successius períodes d'un 
any, fins a un maxim de quatre anys. 

Tercer. 
Que l'esmentat Conveni s'ha prorrogat, previa acceptació de les parts, des del día 

1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018. 



Quart. 

Que amb la finalitat de donar continurtat a la col.laboració en !'estada de practiques 
en empresa en el marc de programes de cooperació educativa, les parts signants estimen 
necessari continuar amb l'esmentada col.laboració per un període d'un any i formalitzar 
una prorroga, d'acord amb les següents: 

CLAUSULES 

Primera. 

Les parts signants acorden la prorroga del conveni de cooperació educativa entre 
la Generalitat, a través de l'lnstitut Cartografic Valencia, i la Universitat de Valencia per a la 
realització de practiques académiques externes pels estudiants universitaris. En 
conseqüéncia, els efectes del present Acord de prorroga s'estendran des del dia 1 de 
gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019. 

Segona. 
Les parts intervinents es comprometen a continuar desenvolupant les actuacions 

precises, dirigides a donar continurtat a l'objecte d'aquest conveni de cooperació 
educativa. 

Tercera. 

Les obligacions assumides entre les parts signants s'entendran vigents fins a 
l'extinció del present Acord de prorroga. 

1 perqué conste, ambdues parts subscriuen tres exemplars del present Acord de 
prorroga, en el lloc i la data indicada. 

La rectora de la UV 

María Vicenta Mestre Escrivá 

La presidenta del Consell Rector 
de l'ICV 

Man ador Rubert 


