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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL I L´ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 

D´ALZHEIMER DE VALÈNCIA 
 
 

REUNITS 
 

D'una part, la Sra. Na Maria Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica 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 
41/2018, de 6 d’abril, relatiu al seu nomenament (DOGV10-04-2018) 
 
 
D'una altra part, la Sra. Na Ana Mª Ruiz Cano, presidenta de l´Associació de 
Familiars d´Alzheimer de València, (AFAV), amb CIF: G-96250543, amb domicili en 
Pl. Vicent Andrés Estellés, de Valencia, nº 6 baix, 46015 de València. 
 
Amb dues 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 AFAV és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius el  
 

• Recolzar a les famílies moral, social i psicològicament a través dels nostres 
programes i servicis,  amb el objectiu de millorar la qualitat de vida del malalt i 
de la família. 
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• Promocionar i difondre en els mitjans de comunicació tota la informació referent 
al diagnòstic d´aquesta malaltia, per evitar els tractaments inadequats  i 
contribuir al diagnòstic precoç de la mateixa. 
 

• Fomentar i estimular la realització d´estudis sobre la incidència, evolució 
terapèutica i posible etiologia de la malaltia. 

 

• Mantenir contactes amb altres associacions dedicades a l´estudi de la malaltia, 
per a estar al dia en tots els avanços científics. 

 

• Obtindre el reconeiximent de recurs bàsic d´atenció especialitzada, dins de les 
xarxes socials comunitàries, per part de les institucions, organismes i entitats 
socials tant públiques com privades. 

 

• Difondre les activitats de l’Associació per donar a conèixer i aconseguir, 
d´aquesta manera, un major suport per a la població afectada per la malaltia. 

 

• Aconseguir major qualitat de vida per al malalt i  el seu entorn. 
	  

 
II.- Que ambdues parts desitgen concertar un conveni marc de col·laboració amb 
finalitats formatives i de conscienciació social del treball que realitza la AFAV amb 
persones i famílies. 
En virtut del que s’ha exposat, les parts acorden subscriure el present conveni marc de 
col·laboració d'acord amb les següents 
 

CLAÚSULES 

PRIMERA.-  OBJECTE 
 
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Universitat de València i 
l´Associació de Familiars d´Alzheimer de València amb la finalitat d'oferir punts de 
trobada y sinergies mútues. 
 
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. 
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TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1. La Universitat de València es compromet a la realització de les activitats relacionades 
amb l’objecte d’aquest conveni mitjançant els seus departaments, centres o serveis 
corresponents en funció del seu contingut. Aquests, hauran de supervisar la qualitat 
acadèmica de les activitats previstes per la AFAV. 
 
2. L´AFAV es compromet a participar i col·laborar amb les diferents activitats 
conjuntes que puguen surgir d’interès per als dos col·lectius, amb la legislació vigent i 
que resulte d’interès per a alumnes i personal de la Universitat de València. 
 
QUARTA.- COMISSIÓ MIXTA 
  
Per al desenvolupament adequat d’aquest acord, s’ha de constituir una comissió mixta, 
formada per quatre persones, composta per una representació paritària de cadascuna de 
les parts. Per part de la Universitat de València pel Vicerector de Cultura  i Esports o 
persona en qui delegue i la Directora del Servei d’Extensió Universitària o persona en 
qui delegue. Per part d’AFAV per la Presidenta de l’associació o persona en qui delegue 
i per la Gerent de l’associació o persona en qui delegue. 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 AFAV actuen i es relacionen en tot moment d'acord amb els principis 
de bona fe i de confiança legítima. 
 
SISENA.- DURADA  
 
Aquest conveni obliga les parts des de la data de la signatura, i té una vigència d'1 any, 
renovable tàcitament per períodes iguals. 
 
SETENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ  
 
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.  
- La decisió d'una de les parts signatàries del present conveni amb la prèvia denúncia 
expressa i per escrit a les altres parts amb una antelació de 2 mesos. 
 
En qualsevol cas, les parts es comprometen a acabar el desenvolupament de les accions 
ja iniciades en el moment de notificació de la denúncia. 
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La resolució d'aquest conveni ha de concretar els efectes dels convenis específics que 
s'hagen subscrit per desenvolupar-ho i que estiguen vigents en aquest moment. 
 
VUITENA.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONVENI  
 
El present conveni té caràcter administratiu i es regeix pel que s’estableix en les 
clàusules pròpies o en defecte d'això, pel que s’estableix en la normativa general. La 
resolució de les controvèrsies que es puguen plantejar sobre la interpretació i execució 
del present conveni han de solucionar-se d’acord mutu entre les parts, a través de la 
Comissió Mixta. Si no poguera aconseguir-se 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 l’anterior, en exercici de les facultats de què són titulars cadascun 
dels signants, subscriuen aquest acord en totes els seus fulls, per duplicat i a un sol 
efecte el dia 10 de setembre de 2018. 
 
 

Per la Universitat de València 
 
 
 
 

María Vicenta Mestre Escrivá 

Per l’AFAV 
 
 
 
 

Ana Mª Ruiz Cano 
 


