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ACORO DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA I L'ASSOCIACIÓ 
VALENCIANA D'ESPINA BÍFIDA (AVEB) PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DESTINATS A 
LA MILLORA D'ESTUDIANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 

Valencia, 2 d'abril de 2019 

REUNITS 

D'una part, Maria Vicenta Mestre Escrivá, com a rectora de la Universitat de Valencia, Estudi 
General, amb domicili social a Valencia, av. Blasco lbáñez, 13 (CP 46006) i amb CIF Q-
4618001-D, que actua en nom i representació d'aquesta, legitimada per a aquest acte en 
virtut de l'article 94 deis Estatuts de la Universitat de Valencia, aprovats per Decret 
128/2004, de 30 de juliol, del Consell (DOGV 2004/8213), modificats per Decret 45/2013, de 
28 de mar�, del Consell (DOGV 2013/6994) i facultada a partir del seu nomenament per 
Decret 41/2018, de 6 d'abril, del Consell (DOGV 2018/8270). 

De l'altra part, Marta Ramón Galindo, majar d'edat, amb DNI 48.405.280-0, com a presidenta 
de I' Associació Valenciana d'Espina Bífida (d'ara endavant, AVEB), amb seu social al carrer 
deis Platans, 6 de Valencia, i titular del NIF G46136453. 

Amdues parts, reconeixent-se mútuament la capacitat legal per a formalitzar aquest conveni 
de cooperació i per la facultat que tenen atorgada en la representació de les entitats 
respectives, 

EXPOSEN 

l. Que la Universitat de Valencia és una institució d'ensenyament superior, dotada de
personalitat jurídica propia i amb els drets reconeguts per la Constitució i les lleis vigents, que
du a terme activitats de docencia i de recerca, realitza activitats en tots els camps de la
cultura i del coneixement, i esta interessada a col·laborar amb altres entitats per assegurar
una millar formació i inserció laboral deis seus estudiants. ' ·

2. Que la Universitat de Valencia té entre altres finalitats acostar la formació universitaria a la
realitat social i professional del nostre entorn mitjan�ant l'establiment de relacions amb
institucions externes, que permeten completar el procés formatiu deis seus estudiants
posant en practica els coneixements teorics adquirits.
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3. Que, entre els seus centres, l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria (ETSE) té per objecte la
formació superior, la recerca i la transferencia de coneixement en l'ambit de l'enginyeria, i
potenciar la relació amb l'entorn professional i social per tal de millorar la formació practica i
aplicada del seu estudiantat, a més de realitzar recerca aplicada per contribuir a l'avan� del
sector productiu i fomentar el progrés de la societat.

4. Que 1' AVEB és una entitat sense anim de lucre que desenvolupa diversos serveis
d'intervenció i atenció a persones amb espina bífida i patologies de característiques
mediques, educatives i socials semblants.

S. Que la Universitat de Valencia, per mitja de l'ETSE, com a institució docent, i I' AVEB, són
conscients que, unint esfor�os i recursos, poden contribuir a millorar la qualitat de vida de
persones amb dificultats derivades de la diversitat funcional i a perfeccionar la formació deis
estudiants universitaris, complementant el seu procés d'adquisició de competencies a través
de la realització d'iniciatives les finalitats de les quals tenen un marcat caracter tecnologic,
social i solidari.

1 a aquest efecte, mitjan�ant el present acord de col-laboració, concreten les actuacions que 
s'han de seguir per a complir aquests objectius, establint les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA. La finalitat última de la col·laboració és la realització d'iniciatives i projectes 
destinats a millorar la qualitat de vida i l'accés a l'educació d'estudiants en diferents etapes i 

modalitats escolars. Les iniciatives tenen un marcat caracter tecnologic amb la intenció de 
resoldre dificultats relacionades amb l'accés a diferents dispositius i de crear eines que 
faciliten l'accés a l'educació i a les tecnologies de la informació i la comunicació. 

SEGONA. Les persones destinataries deis projectes són preferentment estudiants amb 
diversitat funcional de qualsevol etapa educativa, tant de centres ordinaris com de centres 
d'educació especial. Les persones destinataries i els projectes associats són seleccionats per 
consens entre les dues entitats, en funció d'una avaluació de necessitats i de les possibilitats 
reals d'actuació. 

TERCERA. Per aquest acord, els estudiants de l'ETSE s'encarreguen de l'execució de la part 
tecnologica deis projectes plantejats, per mitja de la realització deis seus TFG i TFM i/o la 
creació d'espais i grups de treball alternatius proposats per l'ETSE amb aquesta finalitat. 
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No s'estableix cap relació laboral entre l'estudiant i amb l'AVEB. La col·laboració es du a 

terme segons la normativa legal de la Universitat. 

QUARTA. L' AVEB ha d'assignar una persona professional que col-laborara com a tutora 

externa en els termes fixats pel projecte corresponent i facilitara als tutors i tutores de l'ETSE 
l'accés a la informació i al seguiment deis estudiants i/o grups de treball. 

CINQUENA. El treball es desenvolupara tant en espais cedits per la Universitat com en espais 
cedits per I' AVEB, amb els materia Is disponibles per les dues parts. Tenint en compte 
l'excepcionalitat de les persones destinataries, els seus possibles problemes de mobilitat i les 

edats (possiblement compreses entre infantil i primaria), es poden realitzar avaluacions i 

intervencions dins del centre escolar, sempre amb el consentiment previ de la direcció del 

centre i deis pares deis estudiants. 

SISENA. Els materials educatius i productes de suport que es puguen generar en cada un deis 
projectes són de caracter públic i obert, i poden ser presentats en esdeveniments relacionats 

amb la tecnología, l'educació i la diversitat funcional, o exposats en altres mitjans que 
consideren oportuns ambdues entitats. Qualsevol exposició pública ha de fer referencia a la 
col-laboració entre les dues entitats, sense perjudici deis possibles drets de propietat 

intel-lectual derivats de la realització de projectes, els materials educatius i els productes de 

suport. 

SETENA. Des d'una perspectiva de "baix cost", els productes generats no busquen en cap cas 

la comercialització i el report economic des de l'ETSE i I' AVEB. Així i tot, es pot reclamar el 

cost deis materials utilitzats a famílies i entitats que sol·liciten la reproducció del material. 
L'ETSE i I' AVEB no estan obligats en cap cas a realitzar aquesta reproducció. 

VUITENA. 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 !'existencia i els termes d'aquest. 1, per donar compliment a la Llei 2/2015, de 2 

d'abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participació ciutadana de la 
Comunitat Valenciana, la Universitat de Valencia haura de publicar en el seu portal de 
transparencia el text integre d'aquest conveni. 

NOVENA. Aquest acord de col-laboració, el pot interrompre qualsevol de les dues parts per 

motius justificats, comunicant-ho previament per escrit a l'altra part, i sf aixo no és possible, 
en el termini de cinc dies des de la seua interrupció. 

DESENA. En finalitzar qualsevol deis projectes, I' AVEB ha d' expedir un certificat a I' estudiant, 
amb menció expressa de la durada de la coHaboració, l'activitat tona mental desenvolupada i 
l'avaluació del seu rendiment. 
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ONZENA. Les dades personals deis estudiants de l'ETSE i deis estudiants destinataris deis 
projectes, seran cedides exclusivament per a les finalitats previstes en aquest acord de 
col·laboració. No poden ser utilitzades en cap cas per a una finalitat diferent. Les parts 
s'obliguen expressament, en l'accés, la cessió o el tractament de dades de caracter personal, 
a respectar els principis, disposicions i mesure� de seguretat que estableix 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 pel que fa 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), i també la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades de caracter 
personal. 

DOTZENA. Aquest acord entrara en vigor una vegada signat per ambdues parts i tindra una 
validesa d'un any prorrogable per acord unanime per períodes iguals fins a un maxim de 
quatre anys, sempre que no hi haja notificació escrita per alguna de les parts en que se'n 
reclame la denúncia amb dos mesos d'antelació a la data de venciment. 

TRETZENA. La subscripció d'aquest acord no suposa l'adquisició de més compromisos que els 
que s'hi estipulen i, en cap cas, no pot comportar obligacions o deures de contingut 
economic. 

CATORZENA. Per al desenvolupament, l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni es 
constitueix una comissió de seguiment formada per dues persones, representants de cada 
una de les parts signants. Totes les qüestions que se susciten relatives a la interpretació i el 
compliment d'aquest conveni, les ha de resoldre aquesta comissió. 

En aquestes condicions, queda formalitzat el present acord que, aprovat pels compareixents, 
després de llegir-lo, signen en dos exemplars i a un sol efecte al lloc i en la data assenyalats 
més amunt. 

LA UNIVERSITAT DE VALENCIA ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'ESPINA BÍFIDA 

,� Valenclana
Espina Bífida
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