
                                                                                                           
 
 

CONVENI ESPECÍFIC  DE COOPERACIÓ ACADÈMICA 
ENTRE 

LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS 
DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA - XILE 

I 
 LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - ESPANYA 

 
PREÀMBUL 
 
El Sr. Rector Magnífic de la Universidad de Talca, Dr. Álvaro Rojas Marín                                          
i el Sr. Rector Magnífic de la Universitat de València, Dr. Esteban Morcillo Sánchez, guiats 
pel desig d’enfortir les relacions acadèmiques ja existents entre ambdues institucions i 
d’establir noves relacions, acorden el conveni següent: 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Aquest acord va destinat a facilitar la cooperació interuniversitària en els camps de 
l’ensenyament i de la investigació jurídica, centrada en l’estudi dels mecanismes alternatius 
de solució de conflictes en les diverses àrees del dret;  així mateix, fomentar la capacitació 
en matèria de resolució de conflictes alternativa i complementària a la via judicial, bo i 
afavorint accions de formació universitària i professional, així com la realització d’activitats 
d’investigacions conjuntes sobre aquestes qüestions  
 
 
ARTICLE 2 
 
El propòsit d’aquest és desenvolupar línies d’investigació en els mecanismes alternatius de 
solució de conflictes (ADR) des d’una perspectiva multidisciplinària, bo i generant nous 
coneixements en la matèria i reforçant aquestes línies d’investigació disciplinàries a través 
de la formació d’estudiants, professionals i investigadors, la creació de xarxes nacionals i 
internacionals i la difusió dels seus resultats en diversos espais científics.  
 
Igualment, aprofundir en la formació d’estudiants i d’investigadors joves, incrementant i 
enfortint la massa crítica en la matèria. 
 
Així mateix, establir vincles de col·laboració i d’intercanvi científic amb investigadors 
d’ambdues institucions. 
 
Finalment, dur a terme activitats de difusió dels resultats científics obtinguts en el marc 
d’aquest conveni i qualsevol altra activitat que de forma conjunta permeta donar major 
visibilitat a les institucions implicades. 
 
 
 
  



                                                                                                           
 
ARTICLE 3 
 
En honor d’aquesta prevista cooperació, les parts signatàries es comprometen a: 
 
1) Comunicar els resultats de les seues experiències pedagògiques (cursos, seminaris, 
etc). 
 
2) Informar l’altra part dels congressos, col·loquis, reunions científiques i seminaris que 
cadascuna organitze i intercanviar les publicacions i els documents resultants d’aquestes 
activitats. 
 
3) Afavorir, dins els reglaments propis de cada país, la participació del personal docent de 
l’altra institució en cursos, col·loquis, seminaris o congressos organitzats segons el que es 
preveja en els programes anuals de col·laboració. 
 
4) Recolzar, dins les seves possibilitats, els intercanvis de professors durant la durada 
d’aquest conveni, ja siga amb finalitats docents o d’investigació, amb acord previ dels 
departaments respectius. 
 
5) Afavorir, sempre que això siga possible, les publicacions conjuntes. 
 
 
 
ARTICLE 4 
 
Els programes concrets de cooperació s’elaboraran anualment i s’incorporaran com a 
annex a aquest conveni. 
 
 
 
ARTICLE 5 
 
Ambdues institucions procuraran reservar en el seu pressupost els mitjans necessaris per a 
l’aplicació d’aquest acord i obtenir les subvencions complementàries necessàries. 
 
 
 
ARTICLE 6 
 
1) Com a representant acadèmic de la Universida de Talca es nomena el Dr. Raúl 
Carnevali R. i com a representant acadèmic de la Universitat de València la Dra. Silvia 
Barona Vilar. Mentre que la part administrativa correspondrà a la Direcció de Relacions 
Internacionals en la Universidad de Talca, en la Universitat de València correspondrà al 
Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació.  
 
2) Els representants acadèmics s’encarregaran d’elaborar el programa anual de treball i 
altres qüestions pendents, i es reuniran alternativament, si és el cas, en les seus de les 
dues institucions, mentre no s’acorde una altra cosa. 
 
 



                                                                                                           
 
 
ARTICLE 7 
 
Aquest acord ha de ser aprovat pels òrgans de govern de cada institució i signat pels 
rectors o directors respectius, i entrarà en vigor des d’aquest moment. 
 
 
 
ARTICLE 8 
 
Aquest acord tindrà una durada de tres (3) anys. La seua renovació serà tàcita si cap de les 
parts no hi manifesta decisió en contrari. 
 
 
 
ARTICLE 9 
 
Aquest acord podrà ser denunciat en qualsevol moment per una de les parts, amb un 
preavís de tres (3) mesos. 
 
 
 
ARTICLE 10 
  
La modificació d’aquest conveni, per comú acord d’ambdues Institucions, requerirà el 
mateix procediment que per a la seua elaboració inicial. 
 
I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni en quatre (4) 
exemplars originals d’igual contingut i només a un efecte. 
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