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CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA IIUNIVERSITAT 
1 SOCIETAT" (UNISOCIETAT}, ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA I LA 
UNIVERSITAT DE VALENCIA. ESTUDI GENERAL 

Valencia, a 29 de maig de 2018 

COMPAREIXEN 

D'una part l'Ajuntament de Riba-roja de Túria (d'ara endavant l'Ajuntament) amb CIF.

P-4621600H, i domicili en Pla�a de l'Ajuntament, 9 - 46190 Riba-roja de Túria, i en el 

seu nom i representació En Roberto Raga Gadea, en qualitat d'Alcalde de l'Ajuntament 

de Riba-roja de Túria, en virtut de les facultats que li atribueix l'article 21 de la Llei 

7 /1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local. 

D'una altra part la Universitat de Valencia, amb CIF Q4618001D, i domicili en Blasco 

lbañez, 13, 46010 Valencia, i en el seu nom i representació Na Mª Vicenta Mestre 

Escriva, Rectora Magnífica de la Universitat de Valencia, Estudi General ,segons 

nomenament pel Decret 41/2018, de 6 d'abril de 2018 (DOGV, Núm. 8270, de 10 

d'abril de 2018) com a representant d'aquesta institució en virtut de les competencies 

que preveu l'Estatut de la Universitat de Valencia aprovat pel Decret 128/2004, de 30 

de juliol de 2004, (DOGV, Núm. 4.811, de 3 d'agost de 2004). 

capacitat jurídica suficient, Tots dos representants, reconeixent-se mútuament 

subscriuen el present document i, a aquest efecte, 

�� ��S,1;-. 

J OSEN 

\�,.,,,,.<,'y,•-�J Que la Universitat de Valencia és una Entitat de Dret Públic que desenvolupa

L t� ctivitats de formació, recerca i desenvolupament científic i tecnologic, interessada a

col-laborar amb els sectors socioeconomics per a assegurar un de les finalitats de la 

formació i la recerca, que és la innovació i la modernització del sistema productiu. 

2.- Que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, esta interessat en comptar amb la 

col·laboració de la Universitat de Valencia en un programa que aborde la formació al 

llarg de la vida de ciutadans i ciutadanes del municipi. 

3.- Que per a contribuir a la millora de la formació en temes academics, relacionats 

amb la Ciencia i la Cultura, és de fonamental importancia que s'establisquen relacions i 

fórmules de col·laboració entre les diferents lnstitucions. 
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4.- Que ambdues institucions van subscriure un conveni marc de col·laboració en 
materies relacionades amb la formació, la recerca i la transferencia del coneixement, 
amb data 10 de setembre de 2012. 

5.-Atenent a la regulació deis Convenís contemplada en la Llei 40/2015 d'l d'octubre, 
de Regim jurídic del Sector Públic, es procedeix a la subscripció del present Conveni de 
de CoHaboració (Projecte conjunt de col·laboració) conformement a les següents, 

CLAUSULES 

PRIMERA.- Objecte. 

L'objecte del present Conveni és la continu"itat d'un programa centrat en la formació 
de les persones al llarg de tata la vida, denominat "Universitat i Societat". L'esmentat 
programa consistira en el desenvolupament de continguts estructurats mitjan�ant 
moduls dotats de materies de diverses disciplines. Els programes a desenvolupar són: 
Unisocietat i Unisocietat +Plus. 

SEGON.- Compromisos de les parts. 

A fi de satisfer l'objecte definit en l'article anterior, ambdues parts es comprometen a: 

Per part de l'Ajuntament: 
a) Aportar els mitjans materials necessaris per a la realització del programa,
entre uns altres, els espais docents i l'equipament tecnic necessari.
b) Col·laborar a través de personal deis diferents Serveis Municipals relacionats
amb el present projecte de coHaboració.

er part de la Universitat de Valencia: 
:_,. a) Organitzar i dissenyar !'estructura deis moduls formatius i conferencies.

b) Realitzar la selecció del professorat especialista.
c) Organitzar el procés de matrícula, en col·laboració amb l'Ajuntament.
d) Col-laborar en la logística necessaria per al correcte desenvolupament del
programa.

TERCERA.- ldentificació i visualització del Programa Unisocietat 

El material de difusió usat en el Programa Unisocietat i qualsevol un altre material 
relacionat amb aquest, en qualsevol format possible, portara inclosos els anagrames i 
referencies d'ambdues Entitats. 
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QUARTA.- Durada i renovació 
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El present Conveni entrara en vigor a la signatura del mateix i finalitzara el 30 de juny 
de 2019. En el cas que les parts continuen amb el desenvolupament del Programa 
Unisocietat, es procedira a la renovació del present conveni durant el mes de maig del 
any en el qual procedisca la seua renovació. No obstant ac;:o, i de conformitat amb 
l'article 49 h) 12 de la Llei 40/2015 no podra tenir una durada superior a quatre anys 
incloses les prorrogues. 

CINQUENA.- Pressupost i gestió 

El Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de Valencia sera el 
responsable de la gestió del pressupost del programa. Aquest procedira 
majoritariament de les aportacions deis usuaris del programa, mitjanc;:ant el pagament 
corresponent en concepte de matrícula. Per tant, és la Universitat de Valencia 
l'encarregada del cobrament de les taxes i la gestió de la matrícula. 

SISENA.- Comissió mixta de seguiment. 

Amb la finalitat d'assegurar una adequada coordinació en totes aquelles qüestions 
derivades el present Conveni, es crea una comissió mixta de seguiment, formada per 4 
membres, que estara presidida alternativament pel Vicerector de Projecció Territorial 
i Societat de la Universitat de Valencia, i per l'Alcalde/sa de l'Ajuntament o persones en 
qui deleguen; la Regidoria d'Educació, i el Responsable del Programa Unisocietat, cap 
d'iniciatives del mateix Vicerectorat o persones en qui deleguen. 

SETENA.- Personal implicat. 

La relació del professorat que participara en el programa UNISOCIETAT es realitzara 
majoritariament mitjanc;:ant la selecció entre els docents deis departaments 

)
niversitaris de la Universitat de Valencia, a criteri del Vicerectorat de Projecció 
erritorial i Societat. 

' 

HUITENA.- Resolució 

El present conveni de col-laboració podra resoldre's per les següents causes: 

1.- Per mutu acord de les parts. 
2.- Per cas fortu"it o forc;:a major. Si per aquest motiu alguna de les parts es vera obligada 
a resoldre aquest conveni haura de comunicar-ho de forma fefaent a l'altra part. 
3.- Per incompliment de les obligacions. Quan una de les parts considere que l'altra part 
esta incomplint els compromisos adquirits en el present conveni li'I notificara mitjanc;:ant 
metode de comunicació fefaent i indicara les causes que originen aquest incompliment. 
L'altra part podra esmenar aquesta situació en un termini de 30 dies, a explicar des de la 
data d'enviament de la notificació. 
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Les parts podran modificar el present document per mutu acord i per escrit. Les 
modificacions efectuades es realitzaran mitjarn;:ant la signatura d'un nou conveni. 

DECIMA.- Protecció de dades personals. 

L'Ajuntament de Riba-roja de Túra i la Universitat de Valencia respectaren totes les 
previsions legals establides en la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caracter Personal, a més de les quals figuren en el Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, que la desenvolupa, i qualsevol altra norma vigent o 
que es promulgue d'ara endavant sobre aquesta materia. 

ONZENA.- Discrepancies. 

Les parts es comprometen a resoldre qualsevol desacord que puga sorgir durant la 
vigencia del conveni d'acord amb els principis de bona fe i confianc;a legítima, per la 
Comissió Mixta de Seguiment a la qual es refereix la clausula sisena i, en defecte 
d'aixo, davant els organs de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

1 en prova de conformitat de quant antecedeix, signen per duplicat el present 
document en el lloc i data a dalt indicats. 

Per la Universitat de Valencia 

La Rectora� 

Per l'Aju-oja de 
Túria�� 

L'Alc� 

.. 




