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ACORD MARC DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, LA FUNDACIÓ PER AL 
FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES 
D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN LA IDENTIFICACIÓ DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I DEL 
FRANQUISME. 

 
 

REUNITS 
 

D'una part, la Generalitat, representada per la Hble. Consellera de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica, Sra. Rosa Pérez Garijo, nomenada per Decret 6/2019, de 17 de 
juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena a les persones titulars de la Vicepresidència i 
de les conselleries, ateses les funcions assumides en virtut del Decret 5/2019, de 16 de juny, del 
president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i 
les seues atribucions, en relació amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual 
estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, 
trobant-se autoritzada per a la signatura d'aquest conveni per Acord del Consell de data 29 de 
gener de 2021. 

 
De una altra part, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana (d'ara en avant FISABIO), amb CIF G98073760, amb seu en C/ Misser Mascó, 
31, 46010 València, que va ser constituïda davant Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de València 
el dia 20 d'octubre de 2008 i inscrita el 13 de gener de 2009 en el Registre de Fundacions amb el 
número de registre 501-V, i en el seu nom i representació el Sr. José Antonio Manrique Martorell, 
amb DNI número 22611242B, actuant en qualitat de Director Gerent de FISABIO, en virtut de les 
atribucions que té conferides mitjançant Escriptura Pública de poder atorgada davant el Notari de 
l'Il·lustre Col·legi Notarial de València, Sr. Alejandro Cervera Taulet, amb data 4 de novembre de 
2016 sota el número 3782 del seu protocol. 

 
I d'una altra part, la Universitat de València- Estudi General (d'ara en avant, la UV), representada 
per la Rectora Magnífica d'aquesta, Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá, en exercici de les competències 
que a aquest efecte li reconeixen 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 (DOGV núm. 4811 de 03.08.2004), i el Decret 41/2018, de 6 d'abril, del Consell, relatiu 
al seu nomenament (DOGV núm. 8.270 de 10.04.2018). 

 
Les parts, en la representació que ostenten i amb les facultats que els seus respectius càrrecs els 
confereixen, es reconeixen capacitat legal suficient per a l'atorgament del present conveni, i a 
aquest efecte 
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MANIFESTEN 
 

I. Que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, 
modificat per la Llei 1/2006, de 10 d'abril) recull, en el seu article 49.7, la competència exclusiva en 
la investigació en l'àmbit d'actuació de la Comunitat Valenciana, així com el foment i 
desenvolupament, en el marc de la seua política científica-tecnològica de la I+D+i, tot això sense 
perjudici del que disposa el número 15 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola. 

 
Que d'acord amb l'article 52.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, és 
competència de la Generalitat fomentar el sistema valencià de la ciència, així com el 
desenvolupament tecnològic i la innovació. 

 
Que la competència investigadora de la Comunitat Valenciana es desenvolupa mitjançant la Llei 
2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació 
Científica i Desenvolupament Tecnològic. Aquesta llei té per objecte establir el marc general per a 
la promoció, sosteniment, regulació i difusió de la investigació científica i el desenvolupament 
tecnològic, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre la base de criteris d'excel·lència, qualitat i 
competitivitat. Entre les finalitats essencials d'aquesta llei se citen promoure un entorn social 
adequat a l'activitat científica i a l'esperit emprenedor, així com potenciar les connexions entre els 
agents del sistema d'I+D i entre entitats públiques i privades. 

 
II. En aquest sentit, de conformitat amb La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i 
la Innovació, en el seu article 34.1 a), disposa que els agents públics de finançament o execució del 
Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, incloses les Administracions Públiques, les 
universitats públiques, les fundacions participades per les administracions públiques, i els centres i 
institucions del Sistema Nacional de Salut, entre altres, podran subscriure convenis subjectes al 
dret administratiu. Podran celebrar aquests convenis els mateixos agents públics entre si, o amb 
agents privats que realitzen activitats d'investigació científica i tècnica, nacionals, supranacionals o 
estrangers, per a la realització conjunta de projectes i actuacions d'investigació científica, 
desenvolupament i innovació. A l'efecte del qual es preveu en l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector, la vigència d'aquests convenis vinculats a un programa o 
projecte espanyol, europeu o internacional d'I+D+i vindrà determinada en les clàusules del mateix 
conveni, no podent superar en cap cas els cinc anys de duració inicial. 

 
III. Que d’acord amb la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la 
convivència de la Comunitat Valenciana, la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de la 
Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques i en col·laboració amb totes les 
administracions públiques, elaborarà protocols d'actuació científica i multidisciplinària que 
asseguren la col·laboració institucional i una adequada intervenció en les actuacions de 
localització, exhumació i identificació. Tot això, d'acord amb les recomanacions del Consell de Drets 
Humans de l'Assemblea General de Nacions Unides. 
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Igualment, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de memòria històrica i 
democràtica, la competent en matèria de justícia, la competent en matèria de patrimoni històric i 
cultural i la competent en matèria de sanitat, serà responsable del seguiment de la realització dels 
treballs d'indagació, localització i, en el seu cas, exhumació i identificació. Així mateix, la 
Generalitat realitzarà proves bioantropològiques i genètiques que permeten la identificació de les 
restes òssies exhumades. En relació amb les víctimes desaparegudes, d'acord amb aquesta llei, és 
la Generalitat l'obligada a realitzar les actuacions necessàries, conforme als protocols aprovats, per 
a recuperar i identificar les restes de víctimes desaparegudes i per a elaborar mapes de localització 
de restes, així com la responsable d'autoritzar tota localització, exhumació i identificació de restes. 
Així com, la investigació de la desaparició forçada de xiquetes i xiquets ocorreguda durant la guerra 
civil i la dictadura franquista a través de proves genètiques tant a les mares biològiques com a les 
persones adoptades. 

 
L'apartat segon de l'article 12 de la Llei 14/2017 preveu que la conselleria competent en memòria 
democràtica establirà i gestionarà un sistema de banc de dades per a garantir que les persones i 
entitats afectades puguen recuperar les restes de víctimes desaparegudes durant la guerra civil i la 
dictadura per a la seua identificació i trasllat. Per part seua, l'apartat quart de la disposició 
addicional cinquena de la Llei 14/2017 assenyala que el banc de dades ADN previst en l'article 12.3 
d'aqueixa llei recollirà mostres de les persones afectades pels robatoris de nounats, tant en el cas 
de les mares biològiques com de les persones adoptades, i procurarà la coordinació deguda amb 
altres bancs de dades d’ADN que pogueren existir en l'Administració General de l'Estat i en altres 
comunitats autònomes. Igualment, l'article 58 de la Llei 14/2017 ha previst la interconnexió dels 
bancs de dades, inclòs el d'ADN, per a facilitar els objectius d'aqueixa llei. 

 
Així mateix, de conformitat amb l’article 32 de la citada Llei, la Generalitat promourà projectes 
d'investigació a fi d'avançar en l'estudi i coneixement científic de la memòria democràtica 
valenciana. 

 
Que per al desenvolupament de les competències citades resulta necessari abordar treballs de 
recerca per a millorar les taxes d'identificació, posant en marxa noves tècniques i fent ús d'una 
metodologia interdisciplinària, genètica, forense i històrica. 

 
IV.- En concret, la identificació de les víctimes de la guerra civil i del franquisme contemplades en 
l'article 4.2 de la llei 14/2017, especialment les persones desaparegudes i els xiquets i xiquetes 
nounats sostrets i donats en adopció sense autorització dels seus progenitors, basada 
exclusivament en les tècniques genètiques, s'ha demostrat limitada quant a la taxa d'èxit finalment 
aconseguida. 

 
Cal tindre en compte que en les identificacions de persones desaparegudes, la valoració d'altres 
tècniques genètiques no basades en microsatèl·lits, (PCR-CE) considerades en l'actualitat com el 
gold standard, al costat de la col·laboració conjunta amb altres disciplines pot ajudar a aconseguir 
un major nombre de cossos entregats als seus respectius familiars amb un alt grau de confiança 
sobre la identitat assignada a les restes exhumades. 
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Així pel que fa a l'àmbit de la genètica, cal contemplar altres tècniques d'extracció i amplificació del 
DNA, com la seqüenciació massiva del genoma que suposa trencar la barrera de cost-eficàcia per a 
centrar-se en l'obtenció dels millors resultats amb l'estat de coneixement actual. 

 
D'altra banda, disciplines tan dispars a priori, com la Ciència Forense i la Historiografia 
Contemporània centrada en l'estudi de la Guerra Civil i de la repressió franquista poden oferir 
solucions en abordar de manera sistematitzada i complementària a l'anàlisi genètica, aspectes fins 
ara no contemplats quant a la identificació de les víctimes. 

 
Per això, en nom de l'interès públic, resulta d'interès escometre la realització d'activitats 
d'investigació amb tres línies de treball: genètica, forense i històrica, mitjançant projectes que 
permeten valorar el grau d'èxit de l'aplicació d'una metodologia interdisciplinària per a la millora 
de les taxes d'identificació, o cosa que és el mateix, tres línies d'investigació i un únic objectiu. 

 
V. Que l’article 13 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es 
determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, assigna a la 
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica les competències en 
matèria de participació ciutadana, transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern i 
cooperació al desenvolupament. 

 
Aquestes competències es concreten en el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual 
estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, que 
en el seu article 163 atribueix a la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social 
i Foment de l'Autogovern, entre altres, les funcions en matèria de recuperació, protecció i 
conservació de la memòria democràtica i reconeixement i reparació de les víctimes recollides en la 
Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència 
de la Comunitat Valenciana. A més, correspon a la citada Direcció General exercir les competències 
relatives a la memòria democràtica previstes en la Llei 14/2017, fins a la posada en marxa de 
l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques, de 
conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret 1/2019, d'11 de gener, del Consell, pel 
qual s'aproven els seus Estatuts. 

 
VI. Que FISABIO és una fundació del sector públic adscrita a la conselleria amb competències en 
matèria de sanitat que té per fi principal d'acord amb els seus estatuts, promoure, afavorir, 
difondre, desenvolupar i executar la investigació científic-tècnica i la innovació sanitària i 
biomèdica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 
Així mateix, la fundació té caràcter d'organisme públic d'investigació de la Generalitat a l'efecte del 
que es disposa en la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, tecnologia i la innovació i en la 
normativa laboral, de conformitat amb la Disposició Addicional segona de la Llei 8/2018, de 20 
d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, 
de Salut de la Comunitat Valenciana. 
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VII. Que la Universitat de València-Estudi General, d’acord amb el que es disposa en l'article 39 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, desenvolupa activitats de formació, 
recerca i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb les institucions 
públiques i compta amb una dilatada experiència en la realització de projectes d'investigació, duts 
a terme pels diferents departaments universitaris que acrediten els seus coneixements, capacitat i 
experiència provada en la realització d'aquesta mena de projectes. 

 
VIII. Que la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, FISABIO i 
la UV tenen interès a propiciar l'establiment d'un acord que permeta potenciar projectes 
d'investigació, desenvolupament i innovació conjuntes en matèria d'identificació de les víctimes de 
la guerra civil i del franquisme amb la finalitat de millorar les taxes d'identificació, posant en marxa 
noves tècniques, així com la seua transferència i difusió científica i social. 

 
En la redacció del present conveni s'ha observat el que s'estableix en el Decret 176/2014, de 10 
octubre, del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

 
En atenció a quant antecedeix, les parts formalitzen el present acord marc de cooperació 
conformement a les següents 

 
 

CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte 
 

El present acord de cooperació té per objecte l'establiment d'un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i la Universitat de València-Estudi General (d'ara 
en avant, la UV), a fi de promoure el desenvolupament de projectes d'investigació i innovació de 
caràcter interdisciplinari, en la identificació de víctimes de la guerra civil i del franquisme, amb la 
finalitat de millorar les taxes d'identificació, posant en marxa noves tècniques i metodologia, així 
com la seua transferència i difusió científica i social. 

 
Les línies d'investigació a desenvolupar seran la línia genètica, forense i històrica. 

 
Segona.- Modalitats de cooperació 

 
Amb la finalitat de satisfer l'objecte definit en la clàusula anterior, totes les parts es comprometen, 
segons els mitjans dels quals puguen disposar, i d'acord amb la legislació vigent, a desenvolupar les 
següents activitats: 
a) Promoure i impulsar el desenvolupament de projectes d'investigació i un altre tipus d'estudis 
que generen coneixement en l'àmbit del present acord marc. 
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b) A l’assessorament mutu en qüestions relacionades amb l'impuls de projectes d'investigació 
objecte del present acord marc . 
c) Organització i execució d'activitats comunes, com a seminaris, cursos, jornades i congressos. 
d) Difondre els resultats de les activitats per al foment de la investigació desenvolupats mitjançant 
l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia. 
d) Quantes unes altres siguen considerades d'interès mutu, dins de les disponibilitats de les parts i 
de les activitats que constitueixen l'objecte del present acord marc. 

 
Tercera. Obligacions econòmiques 

 
L'aplicació i execució d'aquest acord marc, incloent-se a aquest efecte tots els actes jurídics que 
pogueren dictar-se en la seua execució i desenvolupament, no podrà suposar obligacions 
econòmiques per a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i 
materials. 

 
Quarta. Execució de l'acord marc. 

 
El present acord marc manifesta la voluntat de les parts per a impulsar i realitzar futures 
actuacions concretes derivades de les contingudes en aquest acord marc, que es formalitzaran 
necessàriament per mitjà de convenis específics de col·laboració (d'ara en avant, convenis 
específics) subscrits entre qualsevol de les parts sota signants, en què s'indicarà, entre altres 
continguts, els aspectes següents: 
– Definició de l'objecte que es persegueix. 
– Les obligacions i drets de cada part, d'acord amb les competències de cadascuna d'elles, 
especificant les aportacions de cadascuna de les parts intervinents. 
– En el seu cas, descripció del Pla de treball, que inclourà les diferents fases del mateix i la 
cronologia del seu desenvolupament. 
– Projecte d'investigació amb indicació dels mitjans materials i humans que requerisca el mateix . 
– Còpia, en el seu cas, de l'aprovació del projecte per les comissions o comitès que siguen 
preceptius segons normativa vigent al respecte. 
– Normes per a la coordinació, execució i el seguiment del projecte. 
– Noms de les persones que es responsabilitzaran del seguiment del conveni específic. 
– Aspectes relacionats amb la confidencialitat de la informació i dels resultats i de protecció de 
dades. 
– Regulació de la propietat intel·lectual i industrial que del conveni específic puga derivar-se. 
En relació amb el personal de les institucions que participen en aquestes actuacions, en cap cas es 
derivarà cap vincle jurídic ni relació laboral ni estatutària amb l'altra part, ni més compromisos que 
els estipulats en el present acord marc. 

 
Els convenis específics subscrits arran d'aquest conveni marc observaran el que estableix el Decret 
176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la 
Generalitat i el seu registre. 
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Cinquena- Comissió mixta de seguiment i control del conveni. 
 

1. Per al compliment dels compromisos i el seguiment de la marxa del present conveni marc es 
constituirà una Comissió Mixta de seguiment i control (d'ara en avant, Comissió mixta), que 
adequarà el seu funcionament al que es preveu en els articles 15 a 18, de caràcter bàsic, de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i als articles 19 a 22 de la citada Llei, 
que s'aplicaran amb caràcter supletori en tant no existisca normativa autonòmica general sobre el 
particular. 

 
2. La Comissió Mixta estarà composta per: 

 
Per part de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 

 
La persona titular de la direcció general competent en matèria de memòria democràtica o persona 
que la substituïsca, qui ostentarà la presidència. 
La persona titular de la sotssecretària de la Conselleria o persona que la substituïsca. 

 
Per part de FISABIO: 
La persona que ostente el càrrec de director gerent o persona que designe. 

 
Per part de la Universitat de València: 
La persona que ostente el càrrec de Vicerectora d'Innovació i Transferència o persona que designe. 

 
Així mateix, en la designació dels representants de la Generalitat es procurarà la presència 
equilibrada de dones i homes, en aplicació del què preveu el II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de 
l’Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de març de 2017, del Consell. 

 
Sense perjudici del que es preveu en el primer paràgraf d'aquest apartat, a les reunions de la 
Comissió Mixta podrà assistir, amb veu però sense vot, personal tècnic de la Direcció General 
competent en matèria de memòria democràtica per a assessorar l'òrgan col·legiat en qüestions 
relacionades amb l'execució del present acord. Així mateix, quan ho estimen pertinent els 
membres de la comissió mixta, podran assistir a les seues reunions aquells investigadors adscrits a 
qualsevol de les parts que estiguen implicats en les activitats del present acord marc. 

 
D'acord amb el que estableix l'article 9 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual 
es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, així com l'article 49. f de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquesta comissió mixta realitzarà les 
funcions següents: 

 
1. Supervisar l'execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries a fi d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes en els convenis 
específics, incloent a aquest efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies 
d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte als convenis subscrits derivats del 
present. 
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2. Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant l'execució dels 
convenis subscrits derivats del present, així com, si és el cas, proposar les actualitzacions o 
modificacions corresponents. 

 
3. Emetre, si ho acorda la comissió, un informe o valoració final sobre el grau de compliment dels 
objectius consignats en l'acord marc. 

 
4. Les funcions de secretaria seran exercides pel membre de la Comissió Mixta que designe la 
persona que ostente la presidència d'aquesta. 

 
5. La presa de decisions de la Comissió Mixta s'adoptarà per unanimitat. Totes les entitats o 
institucions signants hauran de tindre còpia de les actes, acords i informes que puga emetre la 
comissió en el desenvolupament i execució de les seues funcions. En l'àmbit de la Generalitat es 
remetran a la Direcció General competent en matèria de memòria democràtica. 

 
6. La Comissió Mixta es reunirà almenys dues vegades i, en tot cas, sempre que calga aprovar els 
termes d'una nova col·laboració entre les parts. Sense perjudici de l'anterior, la Comissió Mixta 
podrà reunir-se quantes vegades considere necessari, a petició de qualsevol de les parts signants 
del conveni. 

 
Les reunions de la Comissió Mixta poden tindre caràcter presencial o bé no presencial mitjançant 
la utilització de mitjans electrònics. 

 

Sexta. Duració del conveni. 

El present acord marc entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i la seua duració serà de 
4 anys, podent ser prorrogat, d'acord amb l'article 49.h de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per acord exprés entre les parts, dins del període de vigència d'aquest, 
amb un mínim d'un mes d'antelació a la seua data de finalització, per un període de 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol de les parts podrà, en tot moment, incloent les seues 
eventuals pròrrogues, posar fi a la seua participació, formulant denúncia escrita davant les altres 
parts, amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què es vaja a donar per finalitzat el 
conveni per part seua. 

 
La denúncia de l'acord marc no afectarà els convenis específics que estigueren pendents de 
conclusió en aquest moment, sense causa motivada. 

 
Setena. Difusió de la col·laboració. 

 
Les entitats signants es comprometen a destacar la seua mútua col·laboració en tots els mitjans 
que s'utilitzen, respectant en tot cas les directrius d'imatge externa que s'indiquen per totes les 
parts, i també els logotips, marques i la resta d'elements distintius de cada part. Qualsevol forma 
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de col·laboració conjunta realitzada en l'àmbit del present conveni marc haurà de reconèixer i fer 
constar la participació de les parts. Addicionalment, es comprometen a donar la màxima difusió 
possible de les activitats a través dels seus canals habituals i, especialment, a través d'internet o 
altres suports electrònics i la utilització d'enllaços en les pàgines de les entitats signants. 

 
Huitena.- Difusió dels resultats. 

 
Amb l'objectiu d'aconseguir la màxima difusió dels resultats dels projectes d'investigació, fruit de la 
col·laboració entre les parts, les actuacions que es realitzen com a conseqüència dels convenis 
específics particulars derivats del present acord marc podran ser divulgades indistintament per 
qualsevol de les parts signants del present conveni marc a les quals estiguen adscrits els equips 
professionals que les implementen, d'acord amb les estipulacions dels convenis específics 
corresponents. 

 
Novena.- Protecció de dades de caràcter personal. 

 
1. Les parts manifesten que coneixen, compleixen i se sotmeten de manera expressa a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, comprometent-se a donar un ús 
degut a les dades de tal naturalesa als quals pogueren accedir com a conseqüència del 
desenvolupament i l'execució del present acord. A tal fi, compliran amb el que es preveu en el 
Reglament 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, així com en les disposicions que en 
matèria de Protecció de Dades es troben en vigor a la signatura del mateix o que puguen estar-ho 
durant la seua vigència. 

 
2. Les persones signants del conveni i les persones designades com a membres de la Comissió 
mixta seran informades sobre el tractament de dades de caràcter personal derivats de la signatura i 
gestió del present acord. Poden exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i 
portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica, de 
conformitat amb el que es preveu en els registres d'activitats de cadascuna de les entitats 
responsables. 

 

• Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 
http://participacio.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades 

• FISABIO: http://fisabio.san.gva.es/registrodatos 
• UNIVERSITAT DE VALÈNCIA:https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/ 

drets-usuaris-1285919123864.html 
 
 

Cadascuna de les parts podrà acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD 
www.agpd.es). Sense perjudici d'això, es podran posar en contacte amb el delegat de protecció de 
dades respectiu. 
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3. El període de conservació de les dades s'estendrà una vegada finalitzat el conveni en aquells 
supòsits en què siga necessari per l'existència de responsabilitats derivades d'aquest. 

 
Dècima.- Causes d'extinció. 

 
Són causes de resolució del present acord marc: 
a) L'expiració del termini de duració d'aquest. 
b) El mutu acord entre les parts signants. 
c) L'incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions i compromisos assumits en el 
present acord marc. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè complisca en un termini de quinze dies amb les obligacions o compromisos 
que es consideren incomplits, o formule les al·legacions que considere oportunes referides al citat 
incompliment. Si transcorregut aqueix termini no es formularen al·legacions i persistira 
l'incompliment, la part que va requerir notificarà a l'altra part signant la concurrència de la causa 
de resolució i s'entendrà resolt el conveni. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, mitjançant comunicació expressa per escrit a 
l'altra part, amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què vaja a donar-ho per conclòs. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat de l'acord. 

 
En qualsevol cas, la resolució anticipada de l'acord marc no afectarà les activitats en curs, havent 
de finalitzar-se les tasques pendents. 

 
Onzena.- Règim jurídic de l'acord. 

 
El present acord marc té caràcter administratiu i es regirà pel que s'estableix en les clàusules 
d'aquest, en el marc de les previsions de caràcter bàsic contingudes en la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic en relació amb la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la 
Ciència, la Tecnologia i la Innovació, quedant exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 
Les parts es comprometen, expressament, a actuar sota els principis de bona fe i confiança mútua. 

 
Les parts es comprometen a intentar solucionar amistosament les discrepàncies o divergències que 
puguen sorgir en relació amb la interpretació o execució d'aquest Conveni marc, a través de la 
Comissió Mixta. 

 
Si no poguera aconseguir-se aquest acord, els possibles litigis hauran de resoldre's de conformitat 
amb el que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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Dotzena.- Obligació de les parts de donar adequada publicitat. 
 

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern, així com en la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, 
de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i per a un 
adequat compliment de les exigències de publicitat activa, quant a publicació dels convenis es 
refereix, aquest conveni serà objecte de publicació en GVA OBERTA i s'habilitarà un link en el portal 
de transparència de FISABIO (http://fisabio.san.gva.es/fisabio-oberta) i en el portal de l'UV. 

 
Així mateix es publicarà el text íntegre del conveni, una vegada subscrit, de conformitat amb 
l'estipulat en l'art. 12.1 i 12.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de 
desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de 
regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 

 
I estant les parts d’acord amb el contingut d’aquest document, per deixar-ne constància i en prova 
de conformitat, se signa el mateix en la data indicada en aques document. 
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