
 

 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL I ADEX (ASSOCIACIÓ D’EXPORTADORS 

DEL PERÚ) 
 
 

REUNITS 
 

D’una 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. Blasco Ibáñez, 13, 46071 de València, en exercici 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 45/2014, de 28 de 
març, relatiu al seu nomenament. 
 

 
D’una altra part, el Sr. Alberto Infante Angeles, identificat amb DNI núm. 08211018, 
amb RUC: 1791870158001 facultat segons poder inscrit en la partida núm. 01969684 
del Registre d’Associacions de l’Oficina Registral de Lima per a exercir com a gerent 
general de l’ASSOCIACIÓ D’EXPORTADORS DEL PERÚ, d’ara endavant  “ADEX”. 
 
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat i competència per a la signatura del 
present conveni marc de col·laboració, per la qual cosa: 
 

EXPOSEN 
 
I.- Que la Universitat de València, d’acord amb el que es disposa en l’article 3 dels seus 
Estatuts, es configura com un servei públic dirigit a “[…]impartir els ensenyaments 
necessaris per a la formació dels estudiants, la preparació per a l’exercici d’activitats 
professionals o artístiques i l’obtenció, si escau, dels títols acadèmics corresponents, 
així com per a l’actualització permanent del coneixement i de la formació del seu 
personal i del professorat de tots els nivells d’ensenyament. La Universitat de València 
fomenta la recerca, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic. 
Així mateix, amb les garanties de racionalitat i universalitat que li són pròpies, és una 
institució difusora de cultura en el si de la societat. La Universitat de València facilita, 
estimula i acull les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps de la cultura i del 
coneixement.” 
 
Que ADEX és una institució privada sense finalitats de lucre que agrupa empreses 
dedicades a l’exportació, importació i comercialització de productes elaborats al Perú, 
que té com a objectius principals impulsar el desenvolupament de les exportacions i 
promoure en aquestes un increment sostingut del valor agregat, i així elevar la 
competitivitat de les empreses. Així mateix, d’acord amb el seu Estatut disposa de 



 

 

centres acadèmics, entre els quals l’Institut Superior Tecnològic de Comerç Exterior – 
ISTECEX, reconegut pel Ministeri d’Educació per al desenvolupament de la carrera 
tècnica d’Administració de Negocis Internacionals i l’Escola de Comerç Exterior. 
 
L’Escola de Comerç Exterior d’ADEX és una de les poques institucions educatives a 
l’Amèrica Llatina i al món que des de la seua fundació, fa més de 40 anys, té vincle real 
i directe amb empresaris. Aquest vincle li permet brindar educació rellevant en l’àmbit 
de la gestió dels negocis i les organitzacions a través d’una gamma única de programes 
d’especialització amb projecció internacional.    
 
II.- Que ambdues parts desitgen concertar un conveni marc de col·laboració amb la 
finalitat de respondre amb garantia al repte científic que la societat actual exigeix, amb 
un compromís mutu de la millora permanent de la qualitat investigadora, de formació i 
dels serveis, que ambdues institucions brinden. Hi ha l’interès de col·laborar 
conjuntament per donar compliment a les seues finalitats enunciades i per tant, per 
utilitzar els seus recursos per produir i promocionar els objectius a través de diferents 
modalitats de col·laboració que, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, s’establiran 
com a objectius d’aquest conveni. 
 
En virtut del que s’ha exposat, les parts acorden subscriure el present conveni marc de 
col·laboració d’acord amb les següents 

 
CLÀUSULES 

 

PRIMERA.-  OBJECTE 
 
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Universitat de València i 
l’Associació d’Exportadors del Perú (ADEX) amb la finalitat d’establir les bases per 
desenvolupar mecanismes i instruments de mútua col·laboració i benefici, i sumar 
esforços i recursos disponibles a l’efecte de brindar un millor servei a la comunitat, així 
com promoure el desenvolupament, la difusió de la cultura i la recerca científica. 
 
SEGONA.- CONVENIS ESPECÍFICS 
 
Per desenvolupar aquest conveni marc, poden elaborar-se convenis específics en els 
quals es recullen projectes o programes d’actuació concreta i en els quals, en tot cas, es 
determinen les finalitats proposades, el programa de treball i els mitjans necessaris per a 
dur-los a terme. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 



 

 

1. La Universitat de València i ADEX es comprometen a cooperar en el disseny, la 
impartició i certificació de programes formatius conjunts a través de les modalitats 
presencial, semipresencial i en línia o distància, segons corresponga.  
2. Buscar continuïtat i complementarietat acadèmica dels seus programes amb els de la 
Universitat de València. Així mateix aquesta col·laboració pot abraçar també la 
realització conjunta de programes acadèmics a la mesura de les necessitats de 
capacitació d’institucions i empreses (formació in company).   
3. Buscar la possibilitat de la realització de programes de formació, recerca i  intercanvi 
d’estudiants, personal docent, investigadors i tècnics. 
4. La realització de totes aquelles activitats que estiguen relacionades amb l’objecte 
d’aquest conveni marc de col·laboració. 
 
QUARTA.- COMISSIÓ MIXTA 
  
Per al desenvolupament adequat d’aquest acord, es constituirà una comissió mixta, 
composta per una representació paritària de cadascuna de les parts, designada a aquest 
efecte per cada entitat, que ha de tenir com a funcions la programació, seguiment i 
valoració de les activitats derivades d’aquest conveni. 
 
CINQUENA.- PRINCIPIS D’ACTUACIÓ  
 
La Universitat i ADEX han d’actuar i relacionar-se en tot moment d’acord amb els 
principis de bona fe i de confiança legítima. 
 
SISENA.- DURADA  
 
El present conveni obliga a les parts des de la data de la seva signatura i tindrà una 
vigència de quatre anys prorrogables d'acord a l'article 49 h) 1º de la Llei 40/15 d'1 
d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, per un període de fins a quatre anys 
sempre que la parts acorden expressament aquesta pròrroga. 
 
SETENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ  
Aquest conveni s’extingeix per qualsevol de les causes següents: 
- L’acord mutu de les parts signatàries.  
- L’expiració del termini de durada inicial o de la pròrroga, prèvia denúncia expressa de 
qualsevol de les parts amb una antelació mínima d’un mes. 
- La decisió d’una de les parts signatàries del present conveni amb la denúncia prèvia, 
expressa i per escrit a les altres parts amb una antelació de sis mesos. 
En qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les 
accions ja iniciades en el moment de notificació de la denúncia. 
 
La resolució d’aquest conveni ha de concretar els efectes dels convenis específics que 
s’hagen subscrit per desenvolupar-lo i que estiguen vigents en aquest moment. 
 



 

 

VUITENA.- TRANSPARÈNCIA 
 
En compliment de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon 
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant LTCV), la 
Universitat de València publicarà en el seu portal de transparència la informació 
següent: 
 

- Aquest conveni, així com el seu  text íntegre. 
- La  subvenció  o  ajuda  vinculada  a  aquest conveni, en el cas  d’haver-n’hi,  amb  
indicació de l’import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats beneficiàries. 
 
NOVENA.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONVENI  
 
El present conveni té naturalesa administrativa i el seu caràcter es correspon amb la dels 
convenis de col·laboració, per  la qual cosa queda exclòs de l’aplicació de la Llei  de 
contractes del sector públic, tal com preveu l’art. 4.1.c) d’a questa norma; es regeix per 
les seues normes especials i s’hi apliquen els principis la Llei de contractes del sector 
públic per resoldre els dubtes i llacunes que puguen presentar-se. 
 
La resolució de les controvèrsies que puguen plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni han de solucionar-se d’acord mutu entre les parts, a través de 
la Comissió Mixta. Si no es pot aconseguir aquest acord, les possibles controvèrsies han 
de ser resoltes, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
De conformitat amb el que antecedeix, en exercici de les facultats de què són titulars 
cadascun dels signants, subscriuen aquest acord en tots els seus fulls, per duplicat i a un 
sol efecte el dia 05 d’octubre de 2016. 
 

Per la Universitat de València: 
  
 
 
 
 

 
Esteban Morcillo Sánchez 

Per ADEX 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Infante Angeles 
 


