
 

 
 
 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) I LA FUNDACIÓN CAÑADA BLANCH 

 
 

REUNITS 
 
 
D’una part, La Sra. Maria Vicenta Mestre Escrivà, Rectora Magnífica de la Universitat de 
València (Estudi General), amb domicili social a València, av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 
València, i amb CIF: Q-4618001-D, que hi actua en nom i representació de la institució, 
legitimada per a aquest acte en virtut de l’article 94 dels Estatuts de la Universitat de 
València, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell (DOGV 2004/8213) i 
modificats pel 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). 

 
De l’altra part, el Sr. Juan Viña Ribes, amb DNI: , que hi actua en qualitat de 
president de la Fundación Cañada Blanch, amb CIF: G-46176392, inscrita en el Registre 
de Fundacions amb el número 98-V, amb seu al carrer Jorge Juan, 4, 46004 València, en 
virtut de les atribucions que li han estat conferides per acord de la sessió ordinària del 
Patronat de 5 de juny de 2017, i la renovació del seu càrrec de patró i president del 25 de 
juny de 2020. 

 
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat i competència per a la signatura d’aquest 
conveni marc de col·laboració, per la qual cosa 

 
 

EXPOSEN 
 
I. Que la Universitat de València, d’acord amb els seus Estatuts, és una entitat de dret 
públic que té com a missió impartir els ensenyaments necessaris per a la formació dels 
estudiants, la preparació per a l’exercici d’activitats professionals o artístiques, 
l’obtenció, si escau, dels títols acadèmics corresponents i l’actualització permanent del 
coneixement i de la formació del seu personal i del professorat. La Universitat de 
València fomenta la recerca i el desenvolupament científic i tecnològic. 

 
II. Així mateix, és una institució difusora de cultura en el si de la societat. La Universitat 
de València facilita, estimula i acull les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els 
camps de la cultura i del coneixement i fomenta la cooperació amb altres universitats i 
institucions científiques i culturals, com també la participació en els plans públics de 
recerca, i pot establir acords amb entitats públiques i privades per a la consecució de les 
seues finalitats. 



 

 
 
III. Que la Fundación Cañada Blanch és una fundació privada que promou la innovació 
social a través del diàleg, la transmissió de valors i coneixement i l’aposta pel talent. 
Entre les activitats obertes a la ciutadania que desenvolupen destaquen les xarrades, les 
trobades i els debats, el Fòrum Economicosocial Cañada Blanch, les ajudes directes i els 
premis, exposicions, festivals, concerts i altres iniciatives culturals semblants amb un 
enfocament educatiu i social. 

 
IV. Que la col·laboració entre ambdues institucions ha sigut un fet contrastat al llarg del 
temps, que ha redundat en el progrés social i cultural de la societat valenciana, i també en 
el benestar de les persones beneficiàries de les ajudes finançades per la Fundación. 

 
V. Que és d’interès mutu de les parts formalitzar aquest conveni amb la finalitat d’establir 
un marc de col·laboració estable que contribuïsca al millor compliment dels fins i 
objectius d’ambdues parts i permeta desenvolupar activitats de caràcter docent, científic, 
social i cultural, així com convocar premis i ajudes que permeten assolir els objectius 
compartir per les dues institucions. 

 
Per totes aquestes raons, i dins de les normes que són aplicables a cadascuna d’aquestes 
entitats, acorden subscriure aquest conveni marc, d’acord amb les següents 

 
 

CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA. Objecte del conveni 

 
Aquest conveni té per objecte establir un marc general que regule la col·laboració entre la 
Universitat de València i la Fundación Cañada Blanch per a desenvolupar activitats 
adreçades al progrés de la ciència i el desenvolupament social i cultural de la societat 
valenciana, així com a la promoció i el reconeixement de l’activitat acadèmica i científica 
de les persones que conformen la comunitat universitària de la Universitat de València. 

 
SEGONA. Modalitats de col·laboració 

 
Ambdues parts es comprometen, en la mesura dels mitjans de què puguen disposar i 
d’acord amb les normes de cada institució, al següent: 

- Afavorir l’elaboració i execució conjunta d’activitats i projectes en matèries 
d’interès comú. 

- Contribuir amb els recursos tècnics i humans necessaris al desenvolupament eficaç 
i eficient de les activitats i projectes acordats. 

- Establir canals per a la difusió de les activitats i projectes desenvolupats 
conjuntament per ambdues institucions. 

- Qualssevulla altres que es consideren d’interès mutu, dins de les disponibilitats de 
les parts i de les activitats que constitueixen l’objectiu d’aquest acord marc. 



 

 
 
TERCERA. Convenis específics 

 
Per al desenvolupament d’aquest conveni marc es poden signar convenis específics, 
elaborats de comú acord entre les parts, que recullen projectes o programes d’actuació 
concreta i en els quals, en tot cas, es determinen, entre altres aspectes, la finalitat 
proposada, el programa de treball i els mitjans necessaris per a la seua realització. 

 
QUARTA. Finançament 

 
Totes dues institucions han d’arbitrar les vies necessàries per a obtenir fonts de 
finançament externs que s’usen com a suport a les activitats que es duguen a terme en 
l’àmbit dels acords concrets de col·laboració. 

 
Aquest conveni no comporta en cap cas obligacions econòmiques per a la Universitat de 
València a càrrec del seu pressupost ordinari. 

 
CINQUENA. Comissió mixta de seguiment 

 
A fi de concretar les accions a què es refereix la clàusula segona, i també clarificar els 
problemes d’interpretació i compliment del conveni, s’ha de constituir una comissió 
mixta de seguiment amb caràcter paritari, de la qual han de formar part el rector o rectora 
de la Universitat de València, o persona que delegue, i el president o presidenta de la 
Fundació Cañada Blanch, o persona que delegue. 

 
Aquesta comissió s’ha de reunir almenys una vegada l’any i sempre que ho sol·licite 
alguna de les parts. Quant al seu funcionament, s’ha de regir per allò que disposa la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
SISENA. Transparència 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 conveni de col·laboració, així 
com de la seua existència i dels termes que el regeixen. I, 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, la Universitat de València ha de publicar en el seu 
portal de transparència el text íntegre del conveni. 

 
Les parts s’obliguen expressament, en l’accés, cessió o tractament de dades de caràcter 
personal, a respectar els principis, les disposicions i les mesures de seguretat que 
estableixen 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 ó d’aquestes dades, 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 caràcter personal. 



 

 
 
SETENA. Utilització de la imatge de marca i política de comunicació i protocol 
institucional 

 
En les activitats desenvolupades en el marc d’aquest conveni, i en els convenis específics 
que es desenvolupen, s’ha de fer servir la imatge de marca d’ambdues institucions. 

 
A aquest efecte, la marca aplicable corresponent a la Fundación Cañada Blanch és la que 
determine el departament que indique aquesta institució. En el cas de la Universitat de 
València, la marca d’aplicació és la que determine l’estructura universitària amb 
competències en la seua política de marca. 

 
En la planificació de cada activitat i projecte desenvolupats en el marc d’aquest conveni 
s’ha d’incorporar el document de política de comunicació que propose l’estructura 
universitària amb aquestes competències. 

 
En el desenvolupament de les activitats impulsades en el marc d’aquest conveni s’han de 
seguir les normes i cures protocol·làries que establisca, pel que fa als usos i costums dels 
cerimonials acadèmics, l’estructura de protocol de la Universitat de València. 

 
VUITENA. Règim jurídic del conveni i solució de controvèrsies 

 
Aquest conveni té caràcter administratiu i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, tal com preveu el seu article 
4.1.c), i es regeix per tot allò que estableixen les seus clàusules o, supletòriament, la 
normativa administrativa de caràcter bàsic. 

 
Les partes es comprometen a actuar i relacionar-se en tot moment d’acord amb els 
principis de bona fe i de confiança legítima. D’altra banda, es comprometen també a 
resoldre amistosament i en el si de la comissió mixta de seguiment qualsevol desacord 
que puga sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni marc. 

 
Si no hi ha acord final, se sotmetran a la legislació reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
NOVENA. Entrada en vigor i vigència 

 
Aquest conveni entra en vigor, a tots els efectes establerts, a partir la data de l’última 
signatura de les parts. 

 
Té una vigència de quatre anys, prorrogables per una vegada a iniciativa de qualsevol de 
les parts, després de l’acord exprés de cada part que s’ha de fer efectiu amb dos mesos 
d’antelació a la data del venciment del conveni. 

 
DECENA. Causes de resolució 

 
La vigència d’aquest conveni pot acabar anticipadament per alguna de les causes 
següents: 






