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UNIVERSITAT DE VALENCIA- ESTUDI GENERAL 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 (DOGV 3-8-2004) i el Decret 41/2018, de 6 d'abril relatiu al seu 
nomenament (DOGV 10/04/2018). 

D'una altra part, la Sra. Pilar Pardo Rabadán, amb DNI                       , en qualitat 
de representant de l' Associació Hogares Compatiidos, entitat dedicada a les persones 
majors en risc d'exclusió social, 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. 

Cadascuna de les parts es reconeixen mútuament legitimitat i capacitat jurídica per a la 
formalització del present conveni a l'efecte del qual, 

MANIFESTEN 

1.- Que la Universitat de Valencia esta interessada a col· laborar amb els fins 
d'  Hogares Cpmpartidos,  a sensibilitzar sobre la situació de les persones majors en 
risc d' exclusió' social i a recaptar fons a favor d' aquest col· lectiu. Per aquest moti u, ha 
seleccionat Hogares Compartidos com a entitat beneficiaria del 1 0e Passeig Saludable, 
amb la quan¡itat arreplegada en el pressupost de 2019 com a subvenció directa nominal. 

11.- Que Hógates Compartidos és una entitat no governamental sense anim de lucre amb la 
missió priflcipal de proveir d'allotjament digne a majors amb pocs recursos economics, per 
afavorir la seua qualitat de vida i la seua plena inclusió social. 
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111.- Que Hogares Compartidos és una entitat registrada en el Registre d' Associacions de 
la Comunitat Valenciana en data 23-12-13 i amb núm. de registre CV-01-052024-V, i amb 
els seus estatuts 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 en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques el 
seu nom i logotip. 

V.- Que amb data 20 de setembre de 2019, es va signar un conveni marc de col·laboració 
entre la Universitat de Valencia i Hogares Compartidos a fi de facilitar la cooperació entre 
les dues institucions. 

En virtut del que s'ha exposat, les parts, reconeixent-se capacitat i competencia, 
procedeixen a formalitzar el present conveni de col· laboració d' acord amb les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE 

L'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració específica entre Hogares 
Compartidos i la Universitat de Valencia, per a la celebració de l'activitat anomenada 

Passeig Saludable, que es dura a terme a la ciutat de Valencia el 29/09/2019. 

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 

1.- Des del Servei d'Extensió Universitaria de la Universitat de Valencia es fan activitats 
destinades a la difusió i divulgació social de coneixements, ciencia i cultura. Juntament 
amb aixo, s'intenta, a través d'activitats puntuals, mostrar a la societat que és possible 

practicar i adquirir habits saludables que ens porten a tenir una major qualitat de vida. 

Dins d'aquestes activitats es duu a cap l'anomenat Passeig Saludable. Una activitat 
saludable, solidaria i sostenible que es realitza des del programa universitari La Nau 

Gran de la Universitat de Valencia. 

2.- La Universitat de Valencia organitza la logística, personal i permisos per a 
l'esdeveniment, i el difondra entre les seues xarxes i contactes i entre el públic en general, 
sense perjudici de la col· laboració voluntaria que puga prestar-li Hogares Compartidos. 

3.- La Universitat de Valencia assumeix totes les despeses generades per l'organització 

d'aquesta activitat, i es compromet a destinar la quantitat de 3.000 euros de l'import 

recaptat amb les inscripcions del Passeig Saludable a Hogares Compartidos, per al 
compliment de les seues finalitats socials. 
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4. - La U niversitat de Valencia fara l' ingrés del dona ti u mitj arn;ant transferencia al compte
bancari de donatius d'Hogares C o m p a r t i d o s ,  q u e  s ' e n c a r r e g a r a n  d e
fa c i l i t a r.

5.- La Universitat de Valencia manifesta que no utilitzara el nom de l'associació Hogares 
Compartidos fora de l'objectiu i duració d'aquest conveni, ni autoritzara cap tercera part 
a utilitzar-lo sense el consentiment escrit d'Hogares Compartidos. 

6.-Hogares Compartidos cedeix el seu logo a la Universitat de Valencia, que sera utilitzat 
exclusivament en les peces grafiques, samarretes i materials de difusió de les activitats en 
que col· laboren. 

7 .- Hogares Compartidos ha de lliurar a la Universitat de Valencia un certificat de donació 
per l'import corresponent, així com un altre de simbolic de reconeixement de la 
col· laboració. 

8.- Hogares Compartidos,juntament amb el personal de l'entitat, ha d'ajudar en la difusió 
de la celebració de l'activitat entre els mitjans de comunicació i xarxes socials. 

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONVENI 

Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seua signatura, i es mantindra en vigor 
fins a la realització completa de les activitats objecte del conveni. 

Les causes de resolució del conveni queden arreplegades en la clausula setena del conveni 
marc entre la Universitat i Hogares Compartidos. 

QUARTA.- NATURALESA DEL CONVENI 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i queda exclos de l'ambit d'aplicació del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

CINQUENA.- JURISDICCIÓ APLICABLE 

La resolució de qualsevol divergencia que puga sorgir amb motiu de la interpretació o 
execució del present conveni ha de solucionar-se d'acord mutu entre les parts a través de 
la Comissió Mixta contemplada en el conveni marc. Si no pot aconseguir-se aquest acord, 
les possibles controversies hauran de ser resaltes, de conformitat amb el que es disposa e 
la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

SISENA. TRANSPARENCIA I PROTECCIÓ DE DADES 

Les parts es comprometen a donar cobertura informativa i difusió, en qualsevol dels 
suports al seu abast, del compliment de l'objecte d'aquest acord de col·laboració, així 
com de l'existencia i els termes. I, per a donar compliment a la Llei 2/2015, de 2 d'abril, 
de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
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Valenciana, la Universitat de Valencia haura 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. 

I en prova de conformitat, signen aquest conveni amb data 20 de setembre de 2019.

Maria Vicenta Mestre Escriva 

Rectora de la Universitat de Valencia 

Presidenta d'HOGARES 

COMPARTIDOS 
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