
    

CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

I L’ONGD MEDICI MUNDI MEDITERRÀNIA 

 

 

R E U N I T S  

 

D’una part, el Sr. Esteban Morcillo Sánchez, rector de la Universitat de 

València, càrrec per al qual va ser nomenat pel decret 45/2014, de 28 de març, del 

Consell, (acord, eleccions, nomenament), que intervé en representació de la Universitat 

de València, amb domicili a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13, de València, (CIF núm. 

Q4618001D. 

 

D’una altra, el Sr. Jesús Delgado Correa, que intervé en representació de 

l’ONGD Medici Mundi Mediterrània, en qualitat de vicepresident de l’entitat.  

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a 

signar aquest conveni en nom de les entitats que representen, i  

 

MANIFESTEN 

 
Que l’associació Medici Mundi Mediterrània és una organització sense ànim de 

lucre, professional i independent, que existeix per a contribuir a fer canvis en la societat 

amb el foment de la solidaritat i del compromís ciutadà que facen possible l’eradicació 

de la pobresa i permeten que la salut siga un dret a l’abast de tots. Aquesta missió es 

realitza amb el treball comú dels seus socis, voluntaris col·laboradors, tant del nord com 

del sud, amb el qual contribueixen a l’esforç de les comunitats i dels pobles més 

empobrits del planeta per a promoure el seu desenvolupament humà, amb especial 

atenció a les tasques del foment de la salut. Aquesta fi porta implícit: 

a) Contribuir a la millora de les condicions sanitàries de la població amb 

una estratègia per a enfortir l’atenció primària de salut, així com per a 
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millorar el grau de qualitat i de cobertura dels sistemes sanitaris públics o 

privats amb finalitats socials no lucratives. 

b) Afavorir la disminució de la pobresa en totes les seues manifestacions, 

amb especial atenció a les regions i les comunitats més desfavorides. 

c) Promoure els drets humans, l’equitat entre els dos sexes i la sostenibilitat 

ambiental amb l’adopció d’aquestes perspectives en totes les activitats de 

l’associació. 

d) Donar suport a l’articulació social, l’enfortiment institucional i la 

participació de les comunitats beneficiàries en la dinàmica de decisió 

social a fi d’aconseguir fer-les protagonistes en els processos de canvi 

que els afecten. 

e) Fomentar la solidaritat i el compromís de la societat civil del nord amb 

els pobles que viuen als països en desenvolupament mitjançant activitats 

d’educació per al desenvolupament i de comunicació social. 

f) Promoure a tot el món una sanitat pública universal, gratuïta en el punt 

d’accés i de qualitat, basada en els principis de l’atenció primària. 

g) Promoure la integració en la nostra societat del immigrants i dels qui 

estan en risc de marginació, i en particular promoure l’accés a la salut 

dels qui estan en situació de marginació sanitària.  

h) Per tal de complir les finalitats anteriors, donar suport i coordinar les 

activitats que es realitzen amb les de la resta d’associacions de Medici 

Mundi, tant nacionals com internacionals, promovent la cooperació entre 

aquestes. 

Que la Universitat de València és una institució de dret públic amb personalitat 

jurídica i autonomia, de conformitat amb l’article 2 dels seus Estatuts, aprovats pel 

decret 128/2004, de 30 de juliol del Consell. Entre les seues funcions generals, la 

Universitat de València té la d’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. 

2  
 



    

Que ambdues institucions consideren que la col·laboració entre elles pot 

contribuir a la realitzar millor les activitats pròpies de cadascuna, així com a fer  òptims 

els seus recursos materials i humans. 

Que a fi de posar en pràctica aquestes intencions, ambdues parts han acordat 

signar aquest conveni, d’acord amb les següents  

 

 

ESTIPULACIONS 

 

Primera.- L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració 

adequat entre l’ONGD Medici Mundi Mediterrània i la Universitat de València. 

En concret, les activitats previstes inicialment són les següents: 
 

- Obrir una delegació de Medici Mundi Mediterrània als locals de la Facultat de 

Medicina i Odontologia de la Universitat de València.  

- Donar l’ONGD Medici Mundi Mediterrània formació específica en matèria de 

cooperació sanitària als alumnes i al personal docent i investigador de la Facultat de 

Medicina i Odontologia de la Universitat de València.  

- Col·laborar l’ONGD Medici Mundi Mediterrània en les assignatures que el 

personal docent que s’encarrega d’aquestes considere apropiades.  

- Potenciar la recerca en matèries relacionades amb la cooperació internacional 

en el camp de la salut, amb especial atenció a l’enfortiment de l’atenció primària de 

salut i en els determinants socials de la salut.  

 

Segona.- Amb la finalitat d’assolir els objectius que s’han plantejat en el 

conveni, ambdues parts es comprometen a: 

- Difondre a través dels recursos de cada entitat (metges de comunicació, xarxes 

socials, pàgines de xarxa, butlletins…) les activitats i els projectes en què participen 

ambdues entitats. 
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- Fomentar la col·laboració entre el personal d’ambdues entitats en els projectes 

i les activitats que entren en el marc de col·laboració que se subscriu en aquest conveni, 

amb especial atenció al camp de la recerca. 

- Sempre que siga possible, facilitar l’ús dels recursos propis d’ambdues entitats 

per executar els projectes i les activitats que entren en el marc de col·laboració que se 

subscriu en aquest conveni. 

 

Tercera.- Aquest conveni es podrà ampliar amb acords específics sobre diverses 

activitats o projectes que en cada cas es puguen realitzar entre Medici Mundi 

Mediterrània i els diferents departaments, centres, instituts i professors de la Universitat 

de València, en els quals es concretaran els aspectes tècnics, jurídics i econòmics 

referents a l’activitat que es pretén realitzar. 

 

Quarta. - Quan ambdues parts ho consideren convenient, els acords específics 

de col·laboració podran incloure la participació d’altres entitats, públiques o privades, o 

la de persones físiques, en els termes i condicions que s’establiran. 

 

Cinquena.- Aquest conveni entrarà en vigor en la data en què siga signat. Tindrà 

una vigència de quatre anys, que es podrà prorrogar quan acabe amb l’acord previ de les 

parts. 

Tanmateix, qualsevol part signatària podrà donar-lo per acabat amb un preavís 

fefaent a l’altra part de sis mesos d’antelació. Es mantindran els acords específics sobre 

projectes o activitats que puguen estar en marxa, la vigència i les causes d’acabament de 

les quals es fixaran en els acords respectius. 

 Els acords específics subscrits a l’empara d’aquest conveni tindran la durada que 

s’especifique en cadascun d’ells, segons la temporalitat dels projectes o activitats que es 

pretenguen executar. 

 

Sisena. - Els responsables d’executar i fer el seguiment del conveni marc són: 
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-  El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia, per part de la Universitat de 

València. 

- El delegat a València de Medici Mundi Mediterrània, per part de l’ONGD 

Medici Mundi Mediterrània. 

Aquests responsables seran els encarregats d’estudiar i proposar els projectes i 

les activitats que calga executar, per tal que els aproven els òrgans de decisió que 

corresponguen. Així mateix, seran els encarregats de proposar la solució amistosa de les 

controvèrsies que puguen entaular-se sobre la interpretació i l’aplicació del conveni. 

Aquests responsables podran proposar a ambdues parts en qualsevol moment la 

modificació de les estipulacions del conveni, així com la supressió o addició de 

qualsevol altra que estimen oportuna. 

  

 I en prova de conformitat amb el que antecedeix, ambdues part signen aquest 

conveni per duplicat, al lloc i en la data que s’indiquen en l’encapçalament. 

 

 

Per la Universitat de València   Per Medici Mundi Mediterrània 

 El rector  El vicepresident 

 

 

 

 

 

  Esteban Morcillo Sánchez Jesús Prim Corretja 
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