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CONVENI MARC 
 
 

ENTRE 
 
 

LA FUNDACIÓN CAROLINA 
I 

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
 
 
 

REUNITS 
 
D'una part, Sr. José Antonio Sanahuja, com a Director de la Fundació Carolina, entitat 
domiciliada a Madrid, C/Serrano Galvache nº26, Edifici Torres Ágora, Torre Sud 3a 
planta i CP 28071 i CIF G-82880923, actuant en nom i representació de la mateixa 
segons consta en escriptura de nomenament atorgada davant el Notari de l'Il·lustre 
Col·legi de Madrid, Sr. José Blanco Losada, amb data 19 de novembre de 2018 i baix 
número cinc mil set-cents noranta-nou del seu protocol. 

 
I d'una altra part, Dª María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica de la 
Universitat de València, Estudi General, amb domicili social a València, av. Blasco 
Ibáñez número 13 (C.P. 46010) i amb CIF: Q-4618001-D, actuant en nom i 
representació d'aquesta, legitimada per a aquest acte en virtut de l'article 94 dels 
Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004  de 30 de 
juliol, del Consell (DOGV 2004/8213)  modificats per Decret 45/2013, de 28 de 
març, del Consell (DOGV 2013/6994) i facultada a partir del seu nomenament pel 
Decret 41/2018  de 6 d'abril, del Consell (DOGV 2018/8270)  

 
Aquestes parts es reconeixen plena capacitat i competència per a la signatura del 
present Conveni Marc, per la qual cosa 

 
 

EXPOSEN 
 
 
I.- Que la Fundació Carolina és una institució per a la promoció de les relacions 
culturals i la cooperació, en l'àmbit educatiu i científic, entre Espanya i la resta del 
món, especialment els països de la Comunitat Iberoamericana de Nacions. 
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II.- Que La Universitat com a servei públic que és, té entre els seus objectius impartir 
els ensenyaments necessaris per a la formació dels estudiants, fomentar la 
investigació, el desenvolupament científic i tecnològic i la cooperació amb altres 
universitats i institucions científiques i culturals. 

 
 
III.- Que tant la Fundació Carolina com la Universitat de València estan d'acord a 
conjuminar esforços dins del marc de competències que és propi de cadascun d'ells, 
per a atendre la formació especialitzada en les àrees que són d'interès comú. 

 
IV.- Que, en virtut de l'exposat, les parts, reconeixent-se capacitat i competència 
suficient per a intervenir en aquest acte, procedeixen a signar el present Conveni 
Marc, d'acord amb les següents: 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA · OBJECTE 

 
Queda establit el present Conveni com a marc general de col·laboració entre la 
Fundació Carolina i la Universitat de València per a regular les relacions jurídiques i la 
realització de quantes activitats vinculades als programes de les parts es consideren 
d'interès mutu, i afecten els objectius a desenvolupar conjuntament per les 
institucions signants. 

 
 
SEGONA · ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ 

 
Les diferents activitats docents i culturals figuraran en successius Convenis 
Específics en els quals es determinaran les característiques d'aquests, les accions 
que es vagen a realitzar i els compromisos de tot ordre que assumisquen les parts. 

 
 
TERCERA · COL·LABORACIONS 

 
Les institucions signants podran comptar amb la col·laboració de quants 
departaments, organismes, institucions i empreses, de caràcter públic o privat, 
estiguen relacionades amb l'objecte del present Conveni, i la contribució del qual es 
considere d'interès per a aquest. 
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QUARTA · COMISSIÓ MIXTA 
 
Per a l'adequat desenvolupament del present Conveni Marc es constituirà una 
comissió mixta, composta per una representació paritària de cadascuna de les parts, 
designada a aquest efecte per cada entitat. 

 
 
CINQUÈ · FINANÇAMENT 

 
Les activitats emparades pel present Conveni seran finançades amb càrrec als 
pressupostos de les institucions signants, segons el que s'establisca en els 
corresponents Convenis Específics. 

 
 
SISENA · DURACIÓ 

 
El present Conveni Marc té una vigència de quatre anys a comptar des de la data de 
la seua signatura i serà prorrogat per altres quatre anys més. Si bé qualsevol de les 
parts podrà denunciar la seua finalització posant-ho en coneixement de l'altra, 
almenys amb quatre mesos d'anticipació a la data en què desitjara deixar-ho sense 
efecte, tenint en compte, no obstant això, que hauran de ser finalitzades, 
conformement al Conveni Marc o als seus convenis específics, les accions que en el 
seu moment es troben en curs o estiga compromesa la seua realització. 

 
SETENA · CAUSES DE RESOLUCIÓ 

El present Conveni Marc podrà resoldre's per qualsevol de les següents causes: 

a · Per mutu acord exprés entre les parts, en els seus propis termes. 
b · Per incompliment o irregularitats greus en l'execució del Conveni. 
c · Per denúncia de les parts, en els termes previstos en la clàusula sisena. 
d · Per impossibilitat sobrevinguda de compliment per causa inimputable a les parts. 
e · Per les altres establides en la legislació vigent. 

 
 
OCTAVA · DRET APLICABLE 

 
Les parts convenen que el present Conveni i les obligacions que d'ell es deriven, 
estiguen subjectes a la Llei espanyola. 
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NOVENA · PROTECCIÓ DE DADES I TRANSPARÈNCIA 
 
En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, totes dues entitats 
en el desenvolupament de les seues corresponents activitats derivades del present 
conveni, atendran les disposicions d'obligat compliment establides en el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 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'aqueixes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament General de Protecció de Dades), la Llei orgànica 3/2018  de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i altra 
normativa de desenvolupament. 

 
La informació relativa a les parts, serà tractada amb l'única fi d'executar el present 
conveni. Així mateix, les parts garanteixen complir amb el deure d'informació 
respecte dels participants en els programes de cooperació interuniversitària en els 
camps de l'ensenyament i de la investigació en els tres cicles de l'ensenyament 
superior, possibilitant l'exercici dels drets de: accés, rectificació, 
cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, davant la part que 
corresponga a través de comunicació per escrit al domicili social que conste en 
l'encapçalament del present document, o per correu electrònic (lopd@uv.es 
/protecciondedatos@fundacioncarolina.es ) aportant fotocòpia del seu DNI o 
document equivalent i identificant el dret que se sol·licita. 

 
Així mateix, la Universitat de València té habilitada l'adreça lopd@uv.es per a qualsevol 
informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de 
controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense 
perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent 

 
Aquest conveni se sotmet al que es disposa en la Llei 19/2013  de 9 de desembre, 
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 

 
En compliment de la Llei 2/2015  de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, 
Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant 
LTCV), la Universitat de València procedirà a publicar en el seu portal de 
transparència la següent informació: el present conveni, així com el seu text íntegre, 
la subvenció i/o ajuda vinculada a aquest conveni, en el cas d'haver-les, amb indicació 
del seu import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats beneficiàries. 






