C
CONVENI DE
D COL·LA
ABORACIÓ
Ó ENTRE LA
L FUNDA
ACIÓ GENE
ERAL DE LA
L
UN
NIVERSIT
TAT DE VA
ALÈNCIA I EL SR. YAN
NN JAVIER
R MEDINA
A SÁNCHE
EZCASTRO

València, a 31
3 d’octubre
e de 2019.
En V

REUNITS

D’UN
NA PART, el Sr. Cristtóbal Suria Luengo qu
ui actua, en
n el presentt acte, en la
a seua
cond
dició de Gerent
G
de la FUNDA
ACIÓ GEN
NERAL DE
E LA UNIIVERSITAT
T DE
VALÈ
ÈNCIA (d’ara endava
ant FGUV),, amb dom
micili social en el Carrrer Amade
eu de
Savo
oia núm. 4 (46010) de València,
V
am
mb NIF.- nú
úm. G-46980
0207 i inscriita en el Registre
de Fu
undacions de
d la Comunitat Valen
nciana amb el
e número de
d referenciia 79 (V).
UNA ALTR
RA PART, el Sr. Yann
n Javier Meedina Sánch
hez-Castro qui actua, en el
I D’U
preseent acte, en
n nom i re
epresentació
ó pròpia, amb
a
domiciili en el Caarrer Arqu
uitecte
Cortiina núm. 133-8 (46980) de
d Paterna ((València), amb NIF nú
úm. 53.356.8823-C.
q
ostenten
n, es recon
neixen, mú
útua i
Les parts, dinss de l’àmbiit de repreesentació que
procament, la capacita
at legal neccessària perr a formalittzar el pressent conveni de
recíp
col·laaboració i, a aquest efe
ecte,
M
MANIFESTE
EN
Que la FGU
UV és una entitat
e
cultu
ural sense ànim de lu
ucre que téé com a fin
nalitat
I.- Q
princcipal, de co
onformitat amb
a
el que es disposa
a en l’article
e 7 dels seu
us Estatuts, la de
coop
perar en el compliment
c
t dels fins d
de la Univerrsitat de Valèència, fixantt com a obje
ectius
princcipals l’ajud
da a la doccència, a la investigaciió, a la difu
usió culturaal, a la form
mació
hum
mana integrral dels po
ossibles ben
neficiaris i l’atenció integral a persones amb
discaapacitat.
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II.- Q
Que la FGU
UV, com a medi prop
pi de la Universitat de València, téé encarrega
ada la
gestiió de ALUM
MNI UV–AM
MICS I AN
NTICS ALU
UMNES, col·lectiu creatt en 1997 que
q té
l’objeectiu fonam
mental de promoure i p
propiciar la
a relació am
mb els anticcs alumnes de la
Univversitat de València,
V
i am
mb tots els cciutadans, sense
s
distin
nció de grau
u ni proced
dència
acadèmica.
III.- Que el Sr. Yann Ja
avier Mediina Sáncheez-Castro és propietarri de la marca
m
INVE
ESRURAL, iniciativa nascuda
n
en 2015 i impu
ulsada pel Sr.
S Medina Sánchez-Castro,
geòg
graf i dinam
mitzador rural.
IV.- Que la missió
m
princcipal de IN
NVESRURA
AL és estud
diar els differents pob
bles i
comaarques de l’interior valencià
v
am
mb la finallitat de con
nèixer i diivulgar els seus
recurrsos, atractiius i valorss, i així pod
der disseny
yar i dinam
mitzar projeectes innova
adors
amb base territo
orial que contribuïsqueen al desenv
volupament soci-econòòmic de les àrees
ruralls que patteixen, am
mb major iintensitat, l’extens
l
i profund p
problema de
d la
desp
població.
Per aal complimeent de les seues finalittats, des de INVESRUR
RAL s’impu
ulsen, entre
e unes
altress, iniciativ
ves relacionades am
mb l’educacció ambien
ntal, la pllanificació i el
desen
nvolupameent del turissme rural, laa valoració i la difusió del patrimooni local, etcc.
Que sent inttenció d’am
mbdues partts iniciar i mantenir
m
en
n el temps u
una col·labo
oració
V.- Q
en l’aaspecte lúd
dic-cultural,, posant en comú els seus
s
interesssos i recon
neixent-se mútua
m
capacitat d’obrrar, accedeixen a sub
bscriure ell present conveni
c
dee col·laborració,
subjeectant-ho a les següents
C
CLÀUSULE
ES
PRIM
MERA.- OB
BJECTE DEL CONVEN
NI
El prresent conv
veni té com a objecte l’’establimen
nt d’un marrc de col·labboració enttre les
partss, a fi d’aco
ostar als inte
egrants del col·lectiu ALUMNI
A
UV
U una diveersa i intere
essant
ofertta de serveiis oferits pel
p Sr. Yann
n Javier Meedina Sánch
hez-Castro,, a través de
d les
activ
vitats deseenvolupade
es per IINVESRUR
RAL en la seua pàgina web
http:/
://invesrura
al.es
A méés, queden regulats, en
n aquest do
ocument, div
versos desccomptes i/oo preus especials
que s’ofereixen als membrres del col ·lectiu ALU
UMNI UV en
e les cond
dicions i am
mb les
pleguen en lla clàusula següent.
caraccterístiques que s’arrep
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SEGONA.- COM
MPROMIS
SOS DE LES
S PARTS
Mitjaançant la sig
gnatura d’aquest conveeni de col·la
aboració, les parts es coompromete
en a:
1. C
Compromissos del Sr. Yann
Y
Javierr Medina Sá
ánchez-Casstro:
E
El Sr. Yann Javier
J
Mediina Sánchezz-Castro es compromet
c
t a posar a lla disposició
ó dels
m
membres deel col·lectiu ALUMNI UV els serv
veis i activittats que s’offereixen a través
t
d
de INVESR
RURAL, denominade
d
es “Rutas de interp
pretación paaisajística”, que
aactualment recorren
r
4 escenaris:
e





Ruta de Sierra Marttés (Cortes d
de Pallás);
(
de P
Pallás);
Ruta de los Cintos (Cortes
Ruta de las Aldeas (Alpuente);;
uente);
Ruta de Cañada Passtores (Alpu

E
El Sr. Yann
n Javier Me
edina Sáncchez-Castro
o aplicarà als
a membrees del col·lectiu
A
ALUMNI UV
U un desco
ompte del 220% sobre el preu qu
ue figure en
n la pàgina
a web
IN
INVESRURA
AL, sempre
e i quan es ccompleixen els següentts requisits:


Els mem
mbres del col·lectiu ALUMNI UV han de
d seguir el procediiment
d’inscrip
pció en la l’a
activitat ind
dicat en la pàgina
p
web de INVESR
RURAL;



El dia esstablert perr a realitzarr l’activitat,, els memb
bres del coll·lectiu ALU
UMNI
UV partticipants en
n l’activitatt contractad
da han de mostrar eel seu carnet de
Alumni per
p poder fer efectiu ell descomptee;



Els mem
mbres del co
ol·lectiu ALU
UMNI UV han
h d’accep
ptar totes i ccadascuna de
d les
condicio
ons que INV
VESRURAL
L determine per a la parrticipació en
n l’activitatt en la
qual s’haagen inscritt.

2. C
Compromissos de la FG
GUV
L
La FGUV es
e comprom
met a difo
ondre la im
matge de IN
NVESRURA
AL, i dels seus
p
productes, activitats i serveis, aals membrees del col·lectiu ALU
UMNI UV,, fent
referència all present accord i als d
descomptes i preus esp
pecials que d’ell es derriven,
m
mitjançant els
e recursos que consid
dere oportun
ns.
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L
La subscrip
pció del prresent conv
veni de col·laboració no implicca cap obliigació
eeconòmica per
p a ningun
na de les paarts.
TERC
CERA.- FO
ORMA OPERATIVA
UV interesssats podran
membres deel col·lectiu ALUMNI U
n accedir a aaquestes ofe
ertes i
Els m
desco
omptes mittjançant la presentació
p
del seu carn
net acredita
atiu.
ARTA.- NOM COM
MERCIAL, MARQUE
ES I UNS
S ALTRES
S DRETS DE
QUA
PRO
OPIETAT IN
NTEL·LECT
TUAL
om comerccial de la FGUV
F
i dee INVESRU
URAL, les seues
s
marqques registrrades,
El no
logottips i qualssevol signe distintiu o dissenys reelacionats amb
a
les parrts són prop
pietat
de caadascuna d’’elles.
Els d
drets d’ús per
p part de
e la FGUV i INVESRU
URAL, a l’e
efecte de prromoció, esstaran
subjeectes a la su
upervisió i l’expressa aaprovació escrita
e
per l’altra part.. A més, aq
quests
dretss hauran dee ser sol·liciitats amb un
na antelació
ó mínima de
d quinze (115) dies a la
a data
de laa seua utilitzzació.
QUIN
NTA.- PRO
OTECCIÓ DE
D DADES
S
FGUV i Sr. Yann Javiier Medinaa Sánchez-C
Castro declaren actuarr conforme
e i es
La F
comp
prometen a complir ells principiss establerts per la legisslació vigen
nt en matèrria de
proteecció de daades de carràcter perso
onal i, con
ncretament, el Reglam
ment Europe
eu de
Proteecció de Daades (RGPD
D) – Reglam
ment (UE) 2016/679
2
de
el Parlamen
nt Europeu i del
Conssell, de 27 d’abril
d
de 20
016, relatiu a la proteccció de les persones
p
físsiques pel que
q fa
al traactament de
d dades pe
ersonals, i la Llei org
gànica 3/20
018, de 5 d
de desembrre, de
Proteecció de Dades Persona
als i garantiia dels dretss digitals.
a Sánchez-C
Castro, ni peer si mateix
x ni a travéés de la ma
arca o
El Srr. Yann Javier Medina
pàgin
na web INV
VESRURAL
L, no dispo sarà, en cap
p moment, de les basees de dadess dels
mem
mbres del col·lectiu ALUMNI
A
UV, llevat de l’ús de l’aplicaació inform
màtica
esmeentada en ell clàusula te
ercera d’aqu
uest docum
ment.
nt al tractam
ment de dad
des de carà cter person
nal que realiitza la FGU
UV per a la gestió
g
Quan
d’aqu
uest conven
ni, es poden
n exercir elss drets d’acccés, rectifica
ació, cancell·lació i opo
osició,
mitjaançant la prresentació d’una sol·liicitud que es dirigirà a la Fundaació General de la
Univversitat de València, Carrer
C
Amaadeu de Savoia
S
núm
m. 4 (460100) de Valè
ència,
4

acom
mpanyada de
d documen
nt que acred
dite la iden
ntitat, o dirigint-se a l’aadreça de correu
electrrònic protd
dadesfguv@
@uv.es, sem
mpre que la petició es realitze dess de l’adreça de
correeu que conssta en la basse de dades de la FGUV
V.
SISE
ENA.- ANU
UL·LACIÓ D’ACORDS
D
S PREVIS
El prresent conv
veni constittueix la tottalitat de l’a
acordat enttre les partts i substitu
ueix i
anul·la tots els acords, pre
eacords, com
mpromisos,, declaracio
ons, promesses i/o gara
anties
de lees parts su
ubscrits, prrestats o co
ontrets am
mb anterioriitat a la d
data del prresent
docu
ument.
SETE
ENA.- MOD
DIFICACIÓ
Ó DEL CON
NVENI
Quallsevol mod
dificació del
d
convenii que pog
gueren pacctar les p
parts haurà
à de,
necesssàriament,, documen
ntar-se peer escrit, annexant-se mitjanççant l’add
denda
correesponent al present doccument.
p
exigirr a les partts el compliiment de qu
ualsevol obbligació deriivada
En caap cas, es podrà
d’un
na modificacció del conv
veni que no
o haja sigutt documenta
ada per esccrit i signad
da per
ambd
dues.
VUIT
TENA.- EN
NTRADA EN
N VIGOR I DURADA
A DEL CON
NVENI
El prresent conv
veni de col·laboració eentrarà en vigor
v
el dia
a de la seuaa signatura
a, que
constta en l’encaapçalamentt del presen
nt documen
nt, i es man
ntindrà vigeent fins el 31
3 de
desem
mbre de 20221.

b una antellació mínim
ma de dos (2) mesoss abans de la finalitzzació de la seua
Amb
vigèn
ncia, aquestt conveni es
e podrà prrorrogar, am
mb un màxim de duess (2) pròrro
ogues,
per aacord d’am
mbdues partts i de form
ma expressa
a, i per perííodes mínim
ms d’un an
ny. La
pròrrroga i la du
urada de la mateixa
m
hau
uran de con
nstar per esccrit.
durada màx
xima del co
onveni, inclo
oses les po
ossibles pròrrogues, seerà de quatre (4)
La d
anys en total.
onveni es m
mantindrà vigent amb
b totes les condicionss que
En ccas de pròrrroga, el co
s’arreepleguen en
e el mateix
x, llevat qu
ue les partss acorden subscriure
s
u
un de nou
u amb
cond
dicions diferrents a les estipulades een el presen
nt.
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NOV
VENA.- CO
OMISSIÓ DE
D SEGUIM
MENT
Per a la correctaa vigilància i control d
del complim
ment del pre
esent conveeni es constiitueix
una ccomissió dee seguimentt formada p
per les següeents person
nes:
LUMNI UV
V): Susana L
López Alberrt;
Per la FGUV (AL

AL: Sr. Yan
nn Javier Meedina Sánch
hez-Castro.
Per IINVESRURA
nirà, almeny
ys, una veg
gada a l’an
ny amb l’obbjectiu de dur
d a
Aqueesta comisssió es reun
term
me el seguim
ment, la vigilància i eel control de
d l’execucció del pressent conven
ni de
col·laaboració, així com, si escau, avaaluar els av
vanços reallitzats i less necessitatss que
pugeen sorgir du
urant la seu
ua aplicació
ó; i resoldrà
à qualsevol problema d’interpretació i
comp
pliment quee es puga pllantejar resp
pecte al preesent conven
ni.
DESENA.- CAU
USES DE RESOLUCIÓ
R
Ó
nticipadame
ent, el pressent conven
ni en
Les parts es reeserven el dret de reesoldre, an
m requisiits que el dee comunica
ar-ho a l’altrra part amb
b una
qualssevol moment, sense més
antellació mínim
ma de, almen
nys, un (1) m
mes naturall.
à resoldre p
per les causees següents:
El prresent conveeni es podrà


P
Per mutu accord entre le
es parts;



P
Per causes de
d força majjor previstess en la Llei, prèvia notiificació fefaaent;



P
Per incomplliment, per qualsevol d
de les partss, de les obligacions coontingudes en el
p
present conv
veni, una ve
egada comu
unicat el ma
ateix per l’a
altra part i ttranscorreg
gut un
teemps discreecional conccedit per a lla seua esm
mena i/o solu
ució amistoosa.

o
del preseent conven
ni donarà dret a la part
L’inccomplimentt de les obligacions
comp
plidora a la resolució immediata d
del convenii, i a l’exigèn
ncia, si resu
ultara proce
edent,
de laa indemnittzació pels danys i p
perjudicis, que de manera
m
efecctiva, prova
ada i
quan
ntificable econòmicame
ent se li hag
gen ocasiona
at.
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ONZ
ZENA.- JUR
RISDICCIÓ
Ó
ogueren derrivar-se sob
bre la
Per a la resolucció de totes les qüestiions litigioses que po
valid
desa, la inteerpretació i l’execució
ó del presen
nt conveni de col·labooració, amb
bdues
partss es compro
ometen a in
ntentar, tantt dins de la
a comissió de
d seguimeent, com pe
er uns
altress mitjans, arribar a una
a solució am
mistosa de la controvèrrsia.
ncia expresssa al seu fu
ur propi, ess sotmetran
n a la
En cas contrari,, les parts, amb renún
jurisd
dicció dels Jutges
J
i Trib
bunals de laa ciutat de València.
V

me, el signe
en per
Llegiit el presentt conveni de col·laboraació per les parts, i trobat conform
dupllicat exempllar i a un so
ol efecte, en el lloc i la data
d
indicatts en l’encap
pçalament.

______
__________________________

___
___________
___________
__________

D
D. Cristóbal Suria Luengo
o

D. Yann Javier Medina Sánnchez-Castro

Gerent de la FGUV

IN
NVESRURAL
L

L’ORIIGINAL D’AQ
QUEST DOCU
UMENT HA SIIGUT EFECTIIVAMENT SIG
GNAT PER LE
ES PARTS.
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