CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ
LLUÍS ALCANYÍS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA I L’ASSOCIACIÓ
PARKINSON GANDÍA-LA SAFOR

València, 15 de setembre de 2017

REUNITS
D’una part la Fundació Lluís Alcanyís-Universitat de València de la Comunitat
Valenciana (d’ara endavant FLA), amb domicili al carrer Gascó Oliag núm. 1 de
València, i en el seu nom i representació D. José Manuel Almerich Silla, Director General
de la FLA, en virtut de delegació de poders acordada pel ple del Patronat de la FLA.
Per una altra part, l’Associació Parkinson Gandía Safor (d’ara endavant APGS), amb
CIF núm: i domicili al carrer Gregori Maians, 29 baix, 46702 Gandía, i en el seu nom i
representació Mª Carmen Escrivá Sanchís, amb DNI núm. que hi actua en qualitat de
presidenta.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte
i,

EXPOSEN
1. Que la FLA és una Fundació de caràcter socio-sanitari que gestiona la Clínica
Odontològica, la Clínica Podològica, la Clínica Optomètrica, la Clínica
Logopèdica i la Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia
(d’ara endavant CUNAFF) i la Clínica de Psicologia de la Universitat de València.
Que el seu objecte fundacional és el desenvolupament d’activitats formatives,
assistencials i sanitàries relacionades amb el procés formatiu dels estudiants de
la Universitat de València, i també la recerca relacionada amb la seua àrea
d’activitat, amb la qual cosa contribueix a la millora de la qualitat de vida de les

persones. La FLA s’integra en l’estructura de la Universitat de València, centre
acadèmic que dedica part de la seua activitat docent i investigadora a l’àrea de
la salut.
2. Que l’Asociació Parkinson Gandía Safor és una organització no lucrativa, creada
en 2001 per un grup de persones afectades pel Parkinson, amb uns objectius
comuns de millorar la qualitat de vida de les persones amb Parkinson i altres
malalties neurodegeneratives, dels seus familiars i de l’entorn pròxim; facilitar
informació al voltant de la malaltia assessorant en qüestions psicològiques,
fisiològiques i socials; facilitar la informació al voltant de recursos i prestacions
socials; donar una atenció integral i interdisciplinària, i afavorir espais d’oci i
temps lliure entre els usuaris.
3. Que, d’altra banda, és desig de la FLA contribuir, tant com puga, a l’assoliment
d’aquests objectius d’integració i a prestar els serveis socio-sanitaris necessaris
mitjançant l’establiment i el desplegament d’un conjunt de programes que
considera de rellevància singular.

4. Que, sobre aquesta base, es considera important la cooperació conjunta entre
la FLA i l’APGS en tots els àmbits i vessants que siguen d’interés per aconseguir
els objectius adés ressenyats.

5. Que, per tot açò, les dues parts formalitzen el present conveni de conformitat
amb les següents clàusules:

CLÀUSULES:
PRIMERA: La FLA i l’APGS es comprometen a portar a terme programes i activitats
d’assistència, docència i recerca per al col.lectiu de l’associació de Parkinson GandíaLa Safor.
SEGONA: Són objectius generals d’aquest conveni:


Oferir servei socio-sanitari a les persones acreditades per APGS en les distintes
Clíniques gestionades per la FLA.



Desenvolupar treballs de recerca en el camp del Parkinson, dirigits per la FLA, i
donar compte dels resultats a l’APGS. Les dues parts es comprometen a utilitzar
les dades clíniques de les persones que reben assistència sanitària i a difondre
els resultats de la recerca per a aconseguir una millor qualitat de vida.



Organitzar i executar activitats comunes relacionades amb la promoció, la
formació i l’assessorament social en les àrees relacionades, com ara jornades,
lliurament de premis i altres activitats d’interés per al col.lectiu de persones amb
Parkinson.

TERCERA: Els programes desenvolupats en la col.laboració FLA-APGS es
concreten en els següents:


Prestació en l’àmbit de l’assistència per a persones amb Parkinson a les
Clíniques de la FLA. Aquest col.lectiu de persones s’assimila, en drets i
obligacions, als membres de la Comunitat Universitària. A aquest efecte,
l’APGS ha de lliurar a aquestes persones una targeta identificativa amb el
seu segell.



Col.laboració en projectes de recerca de la Universitat de València i la Clínica
Optomètrica al voltant de les afeccions que el Parkinson causa al sistema
visual. A aquest efecte, les parts acorden que la FLA puga utilitzar les dades
clínico-assistencials de les persones amb Parkinson que acudeixen a
qualsevol de les Clíniques de la FLA o que participen als projectes de recerca
esmentats, a fí de realitzar mostres i bases de dades per a la recerca
relacionada amb la discapacitat, i publicar resultats en congressos i revistes
científiques. La FLA ha de facilitar a l’APGS informació sobre els resultats de
la recerca realitzada en aquest camp.

QUARTA: La FLA comptarà en tot moment amb l’assessorament de l’APGS per
aconseguir facilitar l’accessibilitat a les seues instal.lacions.
QUINTA: la FLA i l’APGS poden subscriure acords de col.laboració amb
organitzacions de voluntariat social per tal de donar suport al col.lectiu de persones
amb Parkinson.
SISENA: l’APGS participarà en tots els actes institucionals i acadèmics que
organitze la FLA, sempre que haja estat invitada per aquesta. Aquesta mena d’actes

han de disposar dels recursos que siguen necessaris per a que siga accessible al
col.lectiu de persones amb Parkinson.
SETENA: En cadascun dels programes concrets de col.laboració s’han d’establir les
aportacions corresponents a cadascuna de les parts, tant per a dur-los a terme, com
per a finançar les despeses, en cas de que hi hagen.
VUITENA: Les actuacions de col.laboració que es deriven d’aquest conveni poden
requerir la formalització d’un contracte o conveni específic. En aquest cas, les parts
acorden definir aquestes actuacions i sotmetre’s a les condicions que s’hi incloguen.
En cas de conflicte entre aquest conveni i el corresponent contracte o conveni
específic que subscriguen les parts, n’ha de prevaldre el segon, ja que en ell es
concretaran els drets i obligacions de les parts.
NOVENA: Les parts manifesten que, atesa la naturalesa de les dades de caràcter
personal que són objecte de tractament, tenen implementades les mesures d’índole
tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter
personal i evitar així que siguen alterades, perdudes o tractades, o que hi puga
accedir un tercer no autoritzat, en compliment del que disposa el paràgraf segon de
l’article 12.2 de la LOPD.
DECENA: Aquest conveni entra en vigor l’endemà de la seua signatura, i té una
vigència d’un any, prorrogable anualment si cap de les parts manifesta, a l’altra part,
disconformitat expressa. Qualsevol de les parts pot denunciar el conveni sempre que
ho comunique a l’altra part, com a mínim, tres mesos abans del seu acabament o,
si s’escau, abans de l’acabament de les pròrrogues.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest acord, en dos exmplars, al lloc i
la data que s’indica a l’encapçalament.

El director general FLA

La presidenta de l’APGS
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