
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-
ESTUDI GENERAL I LA FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA FLORIDA 
STATE UNIVERSITY PROGRAMES INTERNACIONALS 
 
 
 
 

València,      . 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, la Fundació Comunitat Valenciana Florida State University Programes Internacionals 
amb CIF G-97261275 i seu al carrer de Blanqueries, 2 - 46003 València, que va ser constituïda davant 
notari el 16 d’octubre de 2002 i inscrita al Registre de Fundacions amb el núm. de registre 374V, en el 
seu nom i representació el Sr. Ignacio Messana Salines, que actua en qualitat d’apoderat. 
 
I de l’altra part, el Sr. Esteban Morcillo Sánchez, Rector Magnífic de la Universitat de València   
(d’ara endavant, la Universitat), en nom i representació d’aquesta, amb domicili a l’av. de Blasco 
Ibáñez, 13 - 46071 de València, fent ús de les competències que a aquest efecte li reconeix 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 49/2010, de 
26 de març, relatiu al seu nomenament. 
 
 
Reconeixent-se la representació que manifesten i la capacitat necessària per contractar, subscriuen en 
nom de les entitats respectives el present document i a aquest efecte 
 
 

EXPOSEN 
 

I. Que la Fundació Comunitat Valenciana Florida State University Programes 
Internacionals té per objecte “Estendre ponts culturals i educatius entre Espanya i els Estats Units 
d’Amèrica i fomentar-ne el mutu coneixement”. 

 
II. Que la Universitat de València té entre les seues funcions el foment de la cooperació 

amb altres universitats i institucions científiques i culturals, així com la participació dels plans públics 
d’investigació. 

III. Que la Facultat d’Economia de la Universitat de València està plenament compromesa 
en la internacionalització dels seus estudiants, tot promovent de manera constant acords i sinergies 
amb universitats estrangeres. 

IV. Que les parts són conscients que conjuminant esforços i recursos poden contribuir a la 
millora i al perfeccionament de la formació dels estudiants universitaris, completant-ne el procés 
d’adquisició de competències a través de la realització d’activitats formatives i aprofundint en la 
integració d’alumnes internacionals. 

 

Per mutu acord entre les parts es podran desenvolupar totes aquelles activitats que tinguen per finalitat 
el compliment de l’objecte d’aquest conveni establert en la clàusula primera. 

 
Que les parts estan interessades a formalitzar aquest conveni de col·laboració, el qual es regeix per les 
següents 
 
 
 



     CLÀUSULES 
 
PRIMERA. OBJECTE 
 
Les parts acorden mitjançant la signatura d’aquest conveni de col·laboració dur a terme activitats 
conjuntes en benefici dels alumnes d’ambdues institucions, en l’àmbit corresponent als camps d’estudi 
afins a la Facultat d’Economia. 
 
 
SEGONA. COMPROMISOS DE LES PARTS 
  
Compromisos de la Fundació Comunitat Valenciana Florida State University Programes 
Internacionals:  
  

 Rebre estudiantes de la Facultat d’Economia de la Universitat de València i aportar estudiants 
de Florida State University per a activitats conjuntes de contingut acadèmic i cultural, bo i 
seguint la planificació d’ambdues institucions. 

 Realitzar accions conjuntes d’intercanvi de coneixement, investigació i experiència, així com 
col·laboració entre ambdues institucions. 
  

Compromisos d’Universitat de València  
 

 Rebre estudiants de Florida State University i aportar estudiantes de la Facultat d’Economia de 
la Universitat de València per a activitats conjuntes de contingut acadèmic i cultural, bo i 
seguint la planificació d’ambdues institucions. 

 Realitzar accions conjuntes d’intercanvi de coneixement, investigació i experiència, així com 
col·laboració entre ambdues institucions.  
  

Compromisos de l’estudiant 
  

 Complir els procediments d’inscripció i participació. 
 Disposar de l’assegurança d’estudiant en vigor de la seua institució d’origen. 

 
 
TERCERA. REPRESENTANTS 
 
Els representants que actuaran d’enllaç per supervisar i verificar el correcte funcionament d’aquest 
acord són: 
 
Per la Universitat de València: Sra. Manuela Pardo del Val 
 
Per la Fundació Comunitat Valenciana Florida State University Programes Internacionals: Sr. Ignacio 
Messana Salines 
 
 
QUARTA. ENTRADA EN VIGOR I DURADA  
 
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura. La seua vigència s’estendrà per un 
període de tres anys.  
 
 
CINQUENA. RESOLUCIÓ 
 
Es podran donar per acabades les activitats de forma anticipada quan concórrega alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
 Incompliment de les obligacions assumides per l’alumne/a. 



 Incompliment de les obligacions assumides per la Fundació Comunitat Valenciana Florida State 
University Programes Internacionals/Universitat de València. 

 Renúncia expressa de l’alumne/a. 
 Impossibilitat de Fundació Comunitat Valenciana Florida State University Programes 

Internacionals/Universitat de València per continuar desenvolupant les activitats programades. 
 Causa de força major que impedisca dur a terme l’activitat. 
  
En cas d’extinció del conveni per causa diferent del compliment de la durada pactada, s’assegurarà el 
compliment de les accions que estiguen pendents. 
 
 
SISENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es comprometen al compliment de bona fe de totes les disposicions deriven del que es 
disposa en els preceptes de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la normativa 
de desplegament. Cada annex determinarà l’abast i els efectes de la cessió que calga efectuar, si és el 
cas, de les dades de caràcter personal pertanyents a l’alumne/a. 
 
 
SETENA. Es crea una Comissió Mixta de Vigilància i Control del conveni, integrada pels responsables 
d’aquest esmentats en la clàusula tercera, que s’encarregarà de la resolució dels problemes que es 
puguen suscitar sobre la seua interpretació i compliment.  
  
VUITENA. Les qüestions litigioses que es puguen suscitar sobre la interpretació i l’aplicació d’aquest 
conveni seran resoltes, en primer terme, per les parts de comú acord i, si això no és possible, pels 
jutjats i tribunals de València, en concret la jurisdicció contenciosa administrativa, ja que es tracta d’un 
conveni de naturalesa administrativa. 
  
  
I, en prova de conformitat, totes les parts signen aquesta addenda, en triple exemplar i només a un 
efecte, al lloc i la data que figuren en l’encapçalament. 
 
     

En nom i representació de la 
Fundació Comunitat Valenciana Florida 
State University Programes Internacionals 

 

 
En nom i representació de la 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
 
 
Sr. Ignacio Messana Salines 
Degà del campus de València de Florida State 
University  

 
 
 
Sr. Esteban Morcillo Sánchez 
Rector Magnífic de la Universitat 
de València.   

  


