
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE L'AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A 
LES EMERGENCIES I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ, EN MATERIA DE FORMACIÓ EN LA 
INTERVENCIÓ POLICIAL I SOCIAL AMB MENORS EN CONFLICTE I EN RISC. 

 
 

Elx, 14 MAR 2018. 
 

 

 
 
 
 

REUNITS 
 

D'una banda, el Sr. José María Ángel Batalla, director de l'Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergencies (d'ara en avant, l'Agencia o la AVSRE), que actua en nom i representació d'aquesta, d'acord 
amb el que estableix l'article 11.1.n) de la Llei 4/2017. de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea 
l'Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergencies, autoritzat per a la firma del conveni per 
l'acord del Consell de Direcció de l'Agencia, de 8 de novembre de 2017, i autoritzada la firma d'aquest 
conveni per l'acord del Consell de___de  de 2017. 

 
 

I d'una altra banda, la Sra. Mª Carmen Acosta Boj, Vicerectora d'Estudis de la Universitat Mig_uel 
Hernández, d'Elx (d'ara en avant, UMH), amb CIF Q-5350015-C, amb rang d'universitat, amb seu a Elx, 
Av. de la Universitat, sin, CP 03202 d'Elx, que actua per delegació del representant legal de la Universitat, 
el rector, en virtut de Resolució del seu nomenament com a Vicerectora, per RR 644/15, de data 29 d'abril 
de 2015, i de la delegació d'atribucions conferides per la RR 646/15, de data 29 d'abril de 2015 (DOCV 
núm. 7522, d'11/05/2015), en relació amb la RR 730/11de data 19 de maig de 2011 (DOCV núm. 6530, de 
27 de maig de 2011). 

 
Ambdós parts es reconeixen mútuament competencia i capacitat legal suficient per a subscriure el present 
conveni de col·laboració, i, a aquest efecte, 

 
EXPOSEN 

 

Primer.- Que les dues entitats tenen objectius i interessos comuns en els camps academic, científic, cultural 
i social. 
 
Segon.- Que la UMH és un centre d'ensenyança superior i investigació que persegueix el desenvolupament 
social, económic i cultural de la societat del seu entorn mitjanc;ant la creació i transmissió de coneixements. 

 
Per al compliment deis seus fins, la UMH manté una orientació cap al seu entorn, conscient que cada egada 
és més necessária la col-laboració entre tates les institucions que participen en el desenvolupament social.
 · 

 
La UMH disposa d'experts docents que desenvolupen activitats d'investigació, formació i promoció, 
destinades a millorar la convivencia ciutadana a través de la investigació de solucions pacífiques i de la 
gestió de menors en conflicte i en risc. 

 
Tercer.- Que l'lnstitut Valencia de Seguretat Pública i Emergéncíes (d'ara en avant, IVASPE) adscrit a 
l'Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergéncies, desenvolupa, dins deis plans anuals de 
formació contínua, cursos monografics i d'especialització per als membres de la Policía Local de la 
Comunitat Valenciana, i está interessat a promoure la docencia, la investigació, el desenvolupament i la 
innovació en relació amb la problemática del menor, a l'empara del que disposa la clausula segona del 
Conveni Marc de Col-laboració interinstitucional entre la Generalitat i la UMH per a la formació i investigació 
en l'ámbit de la seguretat  i les emergéncies, firmat el 9 de maig de 2016 (DOCV de 16 de maig de 2016). 



Quart.- Que, atés que les dues entitats es traben en un mateix ambit social i económic, l'establiment de 
programes de col·laboració permet obtindre millares en els serveis que presten a la societat. 

 
 

Per tot això, les dues entitats han decidit formalitzar  aquest conveni de col laboració, que té per objecte  
la col·laboració en la realització de formació en l'ambit del menor, d'acord ambles següents 

 
 
CLAUSULES 

 
 

Primera.- Objecte del conveni de col-laboració 
 

El present conveni té per objecte regular la creació d'un títol propi d'expert universitari en "INTERVENCIÓ 
POLICIAL I SOCIAL AMB MENORS EN CONFLICTE I EN RISC", que aprofundeix en la formació en la 
problematica del menor, a través de la Universitat Miguel Hernández. 

 
 

Segona.- Obligacions de les parts 
 

A) Obligacions de la Universitat 
 

1. La UMH es compromet a organitzar i impartir, a través del Centre Crimina per a l'estudi i 
prevenció de la delinqüéncia de la mateixa universitat, el següent títol propi: 

- Expert Universitari en "lnteNenció Policial i Social amb Menors en Conflicte i en Risc" , de 
200 hores lectives, de les quals el 60% seran online i el 40% seran presencials. 

 
2. La UMH es compromet a difondre, pels mitjans que considere oportuns, la col·laboració de 
l'IVASPE en l'organització, i n'ha de fer la maxima difusió possible, incloent-hi el logotip de l'IVASPE 
en els títols deis cursos que s'emeten. 

 
B) Obligacions de l'AVSRE 

 
1. L'AVSRE, a través de l'IVASPE, col-laborara en l'organització del títol descrit, i considerara les 
edicions que es realitzen d'aquest, als efectes de tramitar la seua homologació a través del 
procediment previst en els articles 14 i següents del Decret 83/2015, de 29 de maig, del Consell, a 
fi que els cursos que es realitzen, puguen ser reconeguts com a títols de l'IVASPE.  En tot cas, la 
resolució d'homologació ha de quedar condicionada al compliment deis requisits i obligacions 
arreplegades en aquest Conveni per part de la UMH. 

 
2. L'AVSRE, a través de l'IVASPE, es compromet a difondre, pels mitjans que considere oportuns, 
la realització de les ·edicions d'aquest títol. 

 
3. L'AVSRE, a través de l'IVASPE, aportara part del professorat que impartira el títol, amb l'aprovació 
previa perla Comissió Mixta de Seguiment. 

 
 

Tercera.- No incidencia de despeses. 
 

L'aplicació i l'execució d'aquest Conveni, incloent a aquest efecte tots els actes jurídics que puguen dictar-
se en l'execució i el desenvolupament, no poden comportar obligacions económiques concretes pera les 
parts, i en tot cas s'han d'atendre amb els mitjans personals i materials propis. 

 
 

Quarta.- Seguiment del Conveni. 
 

A partir de la data de firma del present Conveni s'ha de constituir una comissió mixta de seguiment, pera 
facilitar el compliment d'aquest, composta per dos representants de l'Agéncia de Seguretat i Resposta a les 
Emergéncies i dos representants de la UMH. 



 
 

En la designació deis representants de l'AVSRE en l'esmentada comissió s'ha de procurar la presencia 
equilibrada de dones i hómens, en aplicació del que estableix el 11 Pla d'lgualtat de Dones i Homes de 
l'Administració de la Generalitat, aprovat per l'Acord del Consell, de 10 de març de 2017. 

 
Aquesta comissió s'ha de regir, quant al seu funcionament, per les normes que regulen els órgans 
col·legiatsen la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic. 

 
S'ha de fer almenys un balan9 de les accions realitzades a l'empara del conveni, que es comunicara a 
!'Agencia de Seguretat i Resposta a les Emergéncies, a través de l'IVASPE, i a la UMH, a través del Centre 
Crimina. 

 
La comissió  s'ha de reunir, com a mínim, una  vegada  a l'any,  i sempre que ho so- l licite alguna de les 
parts. 

 
La Presidencia i la Secretaria de la comissió les han d'exercir, de manera alternativa en cada sessió que se 
celebre, per la persona que designe la Direcció d_e l'Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergencies, i per la persona que designe la UMH. 

 
La comissió de seguiment té, entre les seues funcions, les de supervisar l'execució del conveni,  adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessaries a fi d'assegurar la correcta realització de les activitats 
convingudes, i també informar a les parts deis retards i de les incidencies  que e·s  puguen  presentar durant 
l'execució del conven.i 

 

Les actes, els acords o informes que, si és el cas, s'emeten en el desplegament i execució de les funcions 
de l'esmentada Comissió, s'han de remetre a l'Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergencies, a través de l'IVASPE, i a la UMH, a través del Centre Crímina pera l'estudi i prevenció de la 
delinqüéncia. 

 
 

Cinquena. Entrada en vigor i duració. 
 

El Conveni produeix efecte des del dia que es firme. La duració maxima d'aquest sera de quatre anys, i 
podra prorrogar-se de manera expressa, abans del seu venciment, per un període maxim de quatre anys 
més. 

 
Les parts es comprometen a complir les seues obligacions per a finalitzar els cursos que es traben ja iniciats 
i estiguen en fase d'execució en el moment del venciment o resolució del Conveni. 

 
 

Sisena.- Finalització i causes d 'extinció. 
 

Són causes de resolució del present acord: 
 

a) El transcurs del termini de vigencia del conveni sense haver-se'n acordat la prórroga, o el 
transcurs del període de la prórroga que, si és el cas, s'haguera acordat. 

 
b) L'acord unanime de tots els firmants. En aquest cas, ambdues institucions han de prendre les 
mesures necessaries per a evitar perjudicis, tant a aquelles com a tercers, ja que s'entén que 
han de continuar, fins a la conclusió, les accions ja iniciades. 

 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguns firmants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
perqué complisca en un determinat termini les obligacions o compromisos que es 
consideren incomplits. Aquest requeriment s'ha de comunicar al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilancia i control de l'execució del conveni i a l'altra part firmant. 
Si ha transcorregut el termini indicat en el requeriment i persisteix l'incompliment, la part 

 

 

 



que el va dirigir ha de notificar a l'altra part firmant la concurrencia de la causa de resolució i 
s'entendra resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa comporta la 
indemnització deis perjudicis causats a la part complidora. 

 
d) Per decisió judicial declaratoria de la nul·litat del conveni. 

 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el convenio en altres lleis. 

 
 

Setena.- Regim Jurídic. 
 

El conveni de col·laboració ha seguit, quant al tramit procedimental, el que disposa el Decret 176/2014, de 1O 
d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat, i el seu registre, i també s'ajusta 
a la normativa basica continguda,  fonamentalment, en el capítol  VI del títol preliminar de  la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de regim jurídic del sector públic. 

 
 

Huitena.- Discrepancies. 
 

Sense perjudici de les competencies de cada entitat, les controversies que se susciten en l'execució d'aquest 
conveni de col·laboració institucional en activitats d'interés general, han de ser examinades i resaltes perla 
Comissió Mixta de Seguiment. 

 
Si no s'arribara a un acord, les qüestions litigioses haurien de ser de coneixement i competencia de l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Novena.- Publicitat. 

 
Cal donar l'oportuna publicitat al present conveni segons disposa l'article 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, 
de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 
I en prova de conformitat de tot aixó, firmen per duplicat aquest document, en el lloc i amb la data més amunt 
indicats. 

 

 
PER L'AGÉNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT 
RESPOSTAA LES EMERGÉNCIES    PER LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ



 


