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CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX PER A LA
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Valéncia, 24 de juliol de 2018

REÜNITS

D'una part, Vicent Marzá Ibáñez, conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en virtut de Tartlcle 1
del Decret 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generatítat, peí qual es nomena vicepresidenta,
consellers, secretária i portaveu del Consell, en virtut del que estableíxen els articles 28 g) 117 f) de la Lie!
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, rarticle 160 l.b) de Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generallíat,
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com Tarticle 6.3 del Decret 176/2014Í
de 10 d'octubre. del Consell, peí qual es regulen els convenís que subscriga la Generalitat i el seu registre,
i el que disposen els articles 1 í 4 del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, peí qual aprova el
Reglament orgánic i funcional de la Consellería d'Educació, Investigació. Cultura i Esport, i que está
autoritzat per a la signatura d'aquest conveni per l'acord del Consell amb data 8 de juny de 2018.

D'una altra part, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, CIF núm. Q-5350015C, amb domicili social en Av.
de la Universitat, s/n CP. 03202 Elx, i en el seu nom i representació el Sr. Jesús Tadeo Pastor Cíurana, en
qualitat de Rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en virtut del Decret 42/2015, de 10 d'abril, del
Consell, peí qual se'l nomena Rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (DOCV 7503, de 13 d'abril
de 2015), i del Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell (DOCV núm. 4861, de 13 d'octubre de 2004),
peí qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, modificat peí Decret 105/2012,
de 29 de juny. del Consell (DOCV núm. 6808, de 2 de juliol de 2012).

Tots dos, en nom i representació que ostenten I amb capacítat legal necessária per a celebrar aquest acte,

EXPOSEN

Des de l'any 1998, la Generalitat, juntament amb universitats de la Comunitat Valenciana, tía col laborat
en la posada en funcionament d'una oferta educativa dirigida al col lectiu de persones majors de 55 anys,
amb la finalitat d'ampiiar els seus coneixements i integrar-los en la vida cultural universitária.

Aquest conveni pretén adaptar l'oferta formativa a la demanda d'aquest col lectiu, a fi de contribuir a la
millora de les capacitats humanes de les persones majors, tant des d'un punt de vista de formació
académica universitária com de la seua integració i desenvolupament social. Amb aixó es pretén crear un
lloc de trobada on els alumnes compartisquen una experiéncia cultural, a través de diferents matéries,
impartidas fonamentalment per professorat universitari i complementadas amb diferents activitats
socioculturals.

Atés que la Generalitat i la Universitat Miguel Hernández d'Elx consideren d'interés comú fomentar la
formació académica i social d'aquest col lectiu de persones majors de 55 anys,

ACORDEN

PRIMER. Objecte
És objecte del present conveni establir la col laboració entre la Generalitat i la Universitat Miguel
Hernández d'Elx per a promoure la realització d'activitats académiques dirigides al coMectiu de persones
majors de 55 anys.

La Universitat Miguel Hernández d'Elx realitza aqüestes activitats a través del programa anomenat Aules
Universitáries de i'Experléncia. Entre d'altres, trobem les activitats següents;

- Impartició de set asslgnatures per curs (dos cursos), en temes de nutrició, art, literatura, psicología,
dret, tecnologías de la informació, sociología...












