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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
UNIVERSITAT DE VALENCIA-ESTUDI 

hogares 
compar'Ueios 

ENTRE 
GENERAL 

LA 
I 

L'ASSOCIACIÓ HOGARES COMPARTIDOS 

REUNITS 

D'una part, la Sra. Maria Vicenta Mestre Escriva, Rectora Magnífica de la 
Universitat de Valencia (d'ara en avant, la Universitat), en nom i 
representació d'aquesta, amb domicili a l'avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46071 
de Valencia, en exercici de les seues competencies que a aquest efecte li 
reconeix la Llei organica 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 (DOCV 10/04/2018). 

D'una altra part, la Sra. Sra. Pilar Pardo Rabadán, amb DNI                    , 
en qualitat de representant legal de l 'Associació Hogares Compartidos, en 
nom i representació d'aquesta, segons consta en els poders atorgats a aquest 
efecte de data 27 de gener de 2014, amb domicili al carrer Terol, 13, porta 
26 dreta, de Valencia 46008, i amb CIF G-98570690. 

Totes dues parts es reconeixen plena capacitat i competencia per a la 

signatura del present conveni marc de col· laboració, per la qual cosa: 

EXPOSEN 

l.- Que la Universitat de Valencia, d'acord amb el que disposa 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 academics 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 Valencia fomenta la investigació, 
tant basica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnologic. Així 
mateix, amb les garanties de racionalitat i universalitat que li són propies, és 
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una institució difusora de cultura en el si de la societat. La Universitat de 
Valencia facilita, estimula i acull les activitats intel · lectuals i crítiques en tots 
els camps de la cultura i del coneixement." 

II.- Que Hogares Compartidos és una entitat no govemamental sense anim 
de lucre amb la missió principal de proveir allotjament digne a majors amb 
pocs recursos economics, i afavorir la seua millora de qualitat de vida i la 
plena inclusió social. 

III.- Que Hogares Compartidos és una entitat registrada en el Registre 
d'associacions de la Comunitat Valenciana en data 23-12-2013 i amb núm. 

de registre CV-01-052024-V. Els seus estatuts han sigut visats per la 
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i adaptats a la Llei 
organica 1/2002 reguladora del dret d'associació. 

IV.- Que aquesta entitat manté registrada, a !'Oficina Espanyola de Patents i 
Marques, el seu nom i logotip. 

V.- Que totes dues parts desitgen concertar un conveni marc de col· laboració 

amb la finalitat de coor.dinar-se per dur a terme activitats de caracter social 
informatives. 

En virtut del que s 'ha exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni 
marc de col·laboració d'acord amb les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE 
11 
\ . , El present conveni té per objecte regular la col· laboració entre la Universitat 

de Valencia i l'associació Hogares Compartidos amb la finalitat de coordinar 
totes dues entitats en el camp de l' acció social i ciutadana, i concretament 
per a la col· laboració en el 1 0e Passeig Saludable de la Nau Gran, activitat 
de la qual Hogares Compartidos sera l' entitat beneficiaria. 

SEGONA.- CONVENIS ESPECÍFICS 

2 



� VNIVE�ITJ\T 
\!JI ID VALENCIJ\ 

hogares 
compa0Udos 

Per desenvolupar aquest conveni marc, poden elaborar-se convenis 
específics en que es recullen projectes o programes d'actuació concreta i en 
que, 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 

l. La Universitat de Valencia es compromet a participar en l'organització
d'activitats de sensibilització, informació i formació sobre la tematica de les
persones maj ors en situació d' allotj ament precari, amb la col· laboració dels
serveis, centres, departaments o instituts de la Universitat de Valencia que
corresponga en funció del contingut de cadascuna de les activitats previstes.
Aquests hauran de fomentar l' organització d' activitats que donen a coneixer,
potencien i difonguen el projecte d'Hogares Compartidos a la Universitat
de Valencia i en l'ambit de la seua actuació.

2. Hogares Compartidos es compromet al desenvolupament d'accions de
sensibilització, informació, formació i inclusió social de persones majors en
situació d'allotjament precari, en col· laboració amb la Universitat de
Valencia.

QUARTA.- COMISSIÓ MIXTA 

Per al desenvolupament adequat del present acord, s 'ha de constituir una 
comissió mixta, composta per una representació paritaria de cadascuna 
les parts, dos representants de cada institució, designada a aquest efecte 
cada entitat, que tinga com a funcions la programació, seguiment i valora 
de les activitats derivades d'aquest conveni. 

CINQUENA.- PRINCIPIS D' ACTUACIÓ 

La Universitat i Hogares Compartidos han d'actuar i relacionar-se en tot 
moment d' acord amb els principis de bona fe i de confianc;a legítima. 

SISENA.- DURACIÓ 
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El present conveni obliga les parts des de la data de la seua signatura, i té 
una vigencia d'un any o bé fins a la realització de l'activitat objecte del 
conveni, renovable tacitament per períodes iguals. 

SETENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Aquest conveni s'extingeix per qualsevol de les causes següents: 

- L' acord mutu de les parts signataries.
- L' expiració del termini de duració inicial o de la prorroga.
- La decisió d'una de les parts signataries d'aquest conveni, amb la denúncia
previa, expressa i per escrit a les altres parts amb una antelació d'almenys
tres 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 deis convenís 
específics que s 'hagen subscrit per a desenvolupar-lo i que estiguen vigents 
en aquest moment. 

VUITENA.- REGIM JURÍDIC DEL CONVENI 

El present conveni té caracter administratiu i es regeix pel que estableixen 

les seues clausules o en defecte d'aixo, pel que estableix la normativa 
general. La resolució de les controversies que es puguen plantejar 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 controversies han de ser resoltes, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

NOVENA.- TRANSPARENCIA I PROTECCIÓ DE DADES 

Les parts es comprometen a donar cobertura informativa i difusió, en 
qualsevol deis suports al seu abast, del compliment de l'objecte d'aquest 
acord de col· laboració, així com de l' existencia i deis termes. I, per donar 
compliment a la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de 
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transparencia, bon govem i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, la Universitat de Valencia ha de publicar en el seu portal de 
transparencia el text íntegre d'aquest conveni. 

Les parts s' obliguen expressament en l' accés, cessió o tractament de dades 
de caracter personal, a respectar els principis, disposicions i mesures de 
seguretat previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allo que fa referencia al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / 
CE (Reglament general de protecció de dades ), igual que en la normativa 
espanyola vigent sobre protecció de dades de caracter personal. 

De conformitat amb el que antecedeix, en exercici de les facultats de que són 
titulars cadascun dels signants, subscriuen aquest acord en totes els seus 
fulls, per duplicat i a un sol efecte el 20 de setembre de 2019. 

Per la Universitat de Valencia Per Hogares Compartidos 

 
Maria Vicenta Mestre Escriva Pilar Pardo Rabadán 
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