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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT 
JAUME I DE CASTELLÓ I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
ESTUDI GENERAL 
 

 

 

D’una part, l’Excm. Dr. Esteban Morcillo Sánchez, en qualitat de Rector Magnífic, que 

actuant en nom i representació de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI 

GENERAL (en endavant, UV), amb NIF Q4618001D i domicili social a l’avinguda 

Blasco Ibáñez, 13, 46010 València, d’acord amb les atribucions que té conferides, en 

virtut de les competències que preveu l'Estatut de la UV aprovat pel Decret 128/2004, 

de 30 de juliol (DOGV núm. 4.811, de 3 d'agost). 

 

I d’una altra part, la Universitat Jaume I, amb seu a la ciutat de Castelló de la Plana i 

en el seu nom i representació el Rector, Vicent Climent Jordà, d’acord amb el 

nomenament per Decret 93/2014, de 13 de juny, del Govern Valencià, i de conformitat 

amb les competències que li otorga l’article 70.1.t dels Estatuts de la Universitat Jaume 

I, aprovats per Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell de la Generalitat 

Valenciana. 

 

 

Tots dos representants, en endavant denominats conjuntament “les Parts”, tot 

reconeixent-se mútuament capacitat jurídica i poder suficients, subscriuen aquest 

document i a aquest efecte 

 

 

EXPOSEN 

 

 

1. Que el passat 28 de juliol de 2017 es va produir un incendi al laboratori 

NA1S12DL, de l’Edifici d’Investigació I de la Universitat Jaume I. Amb motiu 

d’aquest incendi el microscopi electrònic de transmissió JEOL 2100 (TEM d’ara 

endavant) va quedar inutilitzat. Aquest fet està afectant al normal desenvolupament 
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de diverses línies d’investigació internes i als compromisos adquirits en diferents 

projectes i contractes d’investigació. 

 

2. Que la Universitat de València compta, en el seu Servei Central de Suport a la 

Investigació Experimental (SCSIE) amb un TEM que, temporalment, podria ser 

accessible pels investigadors de la Universitat Jaume I, amb l’objectiu de restablir 

la normalitat en les seues línies, projectes i contractes d’investigació afectats. 

 

3. Que, per tot l’anterior, les dues institucions consideren convenient regular en un 

conveni les condicions d’accés de la Universitat Jaume I al TEM de la Universitat 

de València, per un temps limitats i sense afectació del normal del servei prestat 

pel SCSIE. 

 

 

I amb aquesta finalitat, decideixen subscriure un conveni de col·laboració, d’acord amb 

les següents 

 

 

CLÀUSULES 

 

 

Primera. Finalitat de l’acord de col·laboració 

 

La Universitat de València Estudi General es compromet a facilitat l’accés de la 

Universitat Jaume I al TEM disponible en el seu Servei Central de Suport a la 

Investigació Experimental (SCSIE) per un temps limitat, amb suport de tècnics de la 

Universitat Jaume I i en condicions singulars respecte a la tarifació del servei. 

 

Segona. Coordinació del conveni i persones de contacte 

 

El responsable de la coordinació de les activitats objecte del conveni és, per la 

Universitat Jaume I, el director del SCIC, professor Dr. José Antonio Mata Martínez i 

per la Universitat de València Estudi General el director del SCSIE, professor Dr. 

Salvador Gil Grau. 
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Tercera. Condicions d’accés 

 

L’accés de la Universitat Jaume I al TEM de la Universitat de València Estudi General, 

es produirà sempre a través de la tècnica del SCIC María del Carmen Peiró. 

 

Aquesta tècnica es desplaçarà a la Universitat de València Estudi General per a 

mesurar les mostres dels usuaris de la Universitat Jaume I, el que suposa que la 

Universitat de València Estudi General no patirà sobrecàrrega de treball tècnic per 

aquesta circumstància. 

 

La Universitat de València Estudi General establirà els horaris d’accés al TEM, amb 

l’objecte de minimitzar la interferència amb els seus serveis habituals. 

 

Com a màxim es disposarà de la reserva de dos dies setmanals per a mesurar les 

mostres en el TEM. Aquest horari estarà condicionat pel volum d’utilització del 

microscopi per part dels usuaris de la Universitat de València Estudi General i pel 

volum de mostres de la UJI. 

 

Quarta. Tarifes 

 

La Universitat de València Estudi General aplicarà a la Universitat Jaume I la tarifa 

destinada als seus usuaris interns, mitjançant el que s’anomena facturació VLC-

Campus. 

 

Les factures seran adreçades a cada investigador de la Universitat Jaume I al qual 

vaja destinat el servei. Les dades de facturació seran proporcionades pel SCIC al 

SCSIE. 

 

Cinquena. Mesures organitzatives 

 

La tècnica del SCIC, María del Carmen Peiró, a criteri del SCSIE, realitzarà la formació 

necessària per a poder utilitzar els microscopis de transmissió. 
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Els usuaris de la Universitat Jaume I, el SCIC i la tècnica María del Carmen Peiró 

seguiran en tot moment les indicacions del SCSIE en la utilització i funcionament del 

servei de microscòpia. 

 

Ambdues parts es comprometen al compliment del Reial Decret 171/2004, de 30 de 

gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals, en matèria de prevenció d’activitats empresarials: 

 

• El SCSIE de la Universitat de València Estudi General ha d’informar al personal 

de la Universitat Jaume I que es desplace a les seues instal·lacions dels riscos 

existents i de les mesures d’emergència aplicables, segons el seu pla 

d’emergència. 

 

• Tota la informació indicada anteriorment s’ha de realitzar per escrit en cas que 

els riscos es consideren greus o molt greus. 

 

Sisena. Durada 

 

Aquest conveni té una durada de 2 anys, a partir de la data de l’última signatura dels 

representants d’ambdues entitats, i pot prorrogar-se tàcitament. Qualsevol esmena o 

canvi en el contingut requereix la signatura d’un nou acord entre les parts signatàries. 

 

Qualsevol de les parts podrà rescindir el conveni en els casos en què no s’execute la 

prestació corresponent a l’exercici. 

 

Setena. Denúncia 

 

Aquest conveni pot ser denunciat en qualsevol moment, per qualsevol de les parts, 

mitjançant comunicació expressa, escrita i fefaent, amb una antelació mínima de 3 

mesos. Si hi ha activitats en curs, les parts han de definir les responsabilitats que 

s’hagen d’assumir per la conclusió anticipada i respectar les no finalitzades fins a la 

total terminació. 

 

 

 



	  

	  
	  

	  

	  

Pàgina 5 de 5 

Huitena. Discrepàncies 

 

Sense perjudici de les competències pròpies de cada part, les controvèrsies que se 

susciten en l’execució d’aquest conveni han de ser examinades i resoltes per una 

comissió paritària integrada per quatre persones, dues en representació de l’UJI i dues 

en representació de la Universitat de València Estudi General. 

 

Si no s’arribara a un acord, les qüestions litigioses seran de coneixement i 

competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

 

I en prova de conformitat i acceptació, firmen per duplicat aquest document, al lloc i en 

la data esmentats. 

 

Per la Universitat Jaume I de Castelló 

 

 

 

 

 

Vicent Climent Jordà 

Per la Universitat de València Estudi 

General 

 

 

 

 

Esteban Morcillo Sánchez 

 

Castellá de la Plana, .... de ...................... de 201... 

 

 

 

 


