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universitats espanyoles, així mateix la universitat té com a missió formar professionals 
competents en l'ambit europeu i fomentar una investigació de prestigi i d'impacte 
internacional que contribu'isca al desenvolupament de la nostra societat. La formació i la 
investigació fomenten les tasques que també realitza en l'ambit de difusió de la ciencia i la 
cultura i en la reafirmació deis valors democratics de la societat en general, i de la 
valenciana en particular. 

 
2). Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD té coma missió contribuir 
a l'educació per a tots a través de la modalitat oberta, a distancia i en ambients virtuals 
d'aprenentatge, mitjanc;ant l'acció pedagógica, la projecció social, el desenvolupament 
regional i la projecció comunitaria, la inclusió, la investigació, la internacionalització i les 
innovacions metodológiques i didactiques, amb la utilització de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions per a fomentar i acompanyar l'aprenentatge autónom, 
generador de cultura i esperit emprenedor que, en el marc de la societat global i del 
coneixement, propicie el desenvolupament económic, social i huma sostenible de les 
comunitats locals, regionals i globals amb qualitat, eficiencia i equitat social. 

 
3). Que l'UNAD en el seu caracter d'Ens Universitari Autónom d'ordre nacional, creat per 
Llei 52 de 1981, transformat mitjanc;ant Decret llei 2770 del 16 d'agost de 2006, amb régim 
especial en els termes de la Llei 30 de 1992, personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa i financera; patrimoni independent i capacitat per a governar-se, vinculat al 
Ministeri d'Educació Nacional, té entre els seus objectius, brindar educació superior d'alta 
qualitat a favor de les comunitats de menor desenvolupament relatiu 

 
4). Que dins de la seua missió l'UNAD té determinat contribuir a l'educació per a tots a 

través de la modalitat oberta i a distancia, mitjanc;ant la investigació, l'acció pedagógica, la 
projecció social i les innovacions metodológiques i didactiques, amb la utilització de les 
tecnologies de la informació i de les comunicacions, per a fomentar i acompanyar 

l'aprenentatge autónom, generador de cultura i esperit emprenedor que en el marc de la 
global i del coneixement propicie el desenvolupament económic, social i humá 
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sostenible de les comunitats locals, regionals i globals amb qualitat, eficiencia i equitat 

social. 

 
5). Que dins de la seua visió l'UNAD es projecta com una organització líder en Educació 

Oberta i a Distancia, reconeguda a nivel! nacional i internacional per la qualitat innovadora 

i pertinencia de les seues ofertes i serveis educatius i pel seu compromís i aportació de la 

seua comunitat académica al desenvolupament huma sostenible, de les comunitats locals i 

globals. 
 

6). Que l'Estatut de Contractació de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD 

(Acord 0047 del 13 de setembre de 2012) en el seu article 24 determina en relació amb els 

convenis que ''l'UNAD podra subscriure convenis amb altres organismes públics i privats, 

nacionals i estrangers, amb la finalitat d'acordar activitats recíproques de cooperació, o 

d'execució de projectes, que es troben compresos en el seu objecte i missió". 
 

7). Que d'acord amb el que s'estableix en la Resolució 006 del 3 de gener de 2020 es va 

delegar al Vicerector de Relacions lnternacionals, la competencia pera la celebració de 

convenís i contractes, pera avan9ar els processos de contractació derivats d'aquests, que 

compren el tramit i negociació de convenis i contractes interadministratius, convenis de 

cooperació amb altres institucions nacionals i internacionals, públiques, privades o mixtes, 

a més de la signatura, la subscripció i presentació de propostes, el seguiment a l'execució, 

liquidació i atenció d'actuacions i requeriments judicials derivats deis mateixos a més de 

realitzar el procés de selecció deis contractistes, ordenar la celebració deis contractes, 

acceptar les propostes, adjudicar i subscriure els contractes i documents al fet que pertoque 

dins de cadascuna de les etapes deis processos de contractació relacionats amb la 

contractació derivada que requerisca la universitat per a complir amb l'objectiu deis 

convenis i/o contractes interadministratius que celebre. 
 

8). Que atés que la resolució 005973 de 2012 per mitja de la qua! es va expedir el Manual 

{Jssos iProcediments pera la Contractació no va contemplar aspectes substancials 
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relacionats ambla tipología i execució deis convenís que celebra la Universitat, es va emetre 

la resolució No. 006345 de data 28 de desembre de 2012 per la qual es van definir criteris 

per a la celebració de convenís per part de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

UNAD, dins de la qual es troba degudament incorporat el relacionat ambla subscripció de 

convenís marc, amb la qual cosa es troben degudament justificats els aspectes de caracter 

jurídic que suporten la celebració del present conveni. 
 

9). Que basant-se en les anteriors consideracions i per voluntat de les parts se subscriu 

el present conveni el qual es regira per les següents clausules: 
 

PRIMERA - OBJECTE. L'objecte del present conveni és establir uns llits pera la realització 

en comú d'activitats que redunden en benefici de totes dues parts i que abastaren l'ambit 

general de la docencia, la investigació, la mobilitat i les activitats culturals 
 

SEGONA - OBLIGACIONS DE LES PARTS. En nom d'aquesta prevista cooperació, les 

parts signants es comprometen a: 

 
Comunicar els resultats de les seues experiéncies pedagógiques (cursos, 

seminaris, etc.). 

 
Informar l'altra part deis congressos, col·loquis, reunions científiques i seminaris que 

cadascuna organitze i intercanviar les publicacions i documents resultants d'aquestes 

activitats. 

 
Afavorir, dins deis reglaments propis de cada país, la participació del personal 

docent de l'altra institució en cursets, col·loquis, seminaris o congressos organitzats segons 

el que es preveu en els programes anuals de col·laboració. 

 
Secundar, dins de les seues possibilitats, els intercanvis de professors durant un 

cert temps, ja siga amb finalitats docents o d'investigació, previ acord deis departaments 
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millor a la causant perqué pel seu compte i risc adopte oportunament les mesures previstes 

perla llei pera mantenir indemne a la contrapart en el conveni, i avance els tramits pera 

arribar a un acord del conflicte. 

 
Sempre que no s'interferisca en la personalitat jurídica de cada part i a sol-licitud de la part 

causant, la part afectada podra prestar la seua col·laboració pera atendre els reclams legals 

respectius, sempre que la part causant del perjudici reconega a !'afectada els costos que 

aquests li ocasionen, sense que la responsabilitat de la causant s'atenue per aquest 

reconeixement. 
 

Si en qualsevol deis esdeveniments previstos en aquesta clausula la part causant no 

assumeix deguda i oportunament la defensa, la part afectada podra fer-ho directament, 

previa comunicació escrita a la causant, qui pagara tetes les despeses en qué !'afectada 

incórrega per tal motiu, sempre que així s'establisca en la legislació aplicable al país al qual 

pertanga cada part. Encasque així no ho fera, la part afectada, i sempre que siga acceptada 

per l'altra part, tindra dret a descomptar el valor de tals erogaciones de qualsevol suma que 

dega a la causant, i que tinga origen en el present conveni, o a recórrer a la garantía 

atorgada o a utilitzar qualsevol altre mitja legal. 

 
DECIMA - GARANTIES. En raó a la naturalesa del present conveni marc i en consideració 

al fet que el mateix no compta amb afectació presupuesta! ni valor, no es fa exigible la 

constitució o l'atorgament de pólisses o garanties. 
 

DECIMA PRIMERA - COORDINACIÓ I AVALUACIÓ. La direcció i coordinació estara a 

carrec deis representants legals de cadascuna de les institucions participants o deis qui 

aquests deleguen per a tal efecte. Aquest comité acordara periódicament l'orientació que 

haura de donar-se a les diverses activitats i projectes que es realitzen conjuntament dins 

del marc d'aquest conveni i els consignara anualment en els plans de treball que serviran 

com a fonament per als convenís específics que les parts subscriguen. 
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lliuraran els arxius a  tercers. 

L'incompliment per acció o omissió de la present obligació implicara responsabilitat, pels 
perjudicis que es puguen derivar, i donara lloc a la possibilitat que exercisquen les accions 
legaIs    pertinents. 

 
Totes dues parts s'obliguen al compliment del Reglament (UE), 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; així 
com a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantía deis drets digitals. A aquest efecte, les entitats signants del Conveni tindran la 
consideració de responsables de les respectives activitats de tractament de dades 
recaptades deis participants en les activitats conformades en els programes de cooperació 
que són objecte del present conveni. 

 
 
 

La informació relativa a les parts, sera tractada amb l'única fi d'executar el present conveni. 
Així mateix, les parts garanteixen complir amb el deure d'informació respecte deis 
participants en els programes de cooperació interuniversitaria en els camps de 
l'ensenyament i de la investigació en els tres cicles de l'ensenyament superior, possibilitant 
l'exercici deis drets de: accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i 
portabilitat, davant la part que corresponga a través de comunicació per escrit al domicili 
social que conste en l'encap9alament del present document, o per correu electrónic 
(lopd@uv.es / correu corresponent de l'altra Universitat) aportant fotocopia del seu DNI o 
document   equivalent identificant   el   dret   que   se   sol·licita. 
Així mateix, la Universitat de Valencia té habilitada l'adre9a lopd@uv.es per a qualsevol 

ció, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvérsies en 
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materia de protecció de dades de caracter personal, sense perjudici del dret a presentar 

una reclamació davant l'autoritat de control competent. 

 
DECIMA SETENA - CESSIÓ. Cap de les parts podra cedir ni total ni parcialment les 

obligacions contretes a través del present conveni marc, sense previa autorització expressa 

de l'altra. Tota modificació a les condicions d'aquest conveni haura de propasar-se 

previament, decidir-se per mutu acord i constar per escrit. 

 
DESENA VUITENA - LIQUIDACIÓ. El Supervisor haura d'avanc;ar les diligencies tendents 

a liquidar el present conveni a tot tardar dins deis dos (2) mesos següents al venciment del 

termini d'execució. Tenint en compte que la liquidació a l'efecte d'aquest conveni no es 

refereix a termes económics sinó a la liquidació formal del mateix després de la seua 

execució en els temps establits. 

 
DECIMA NOVENA - DOMICILI CONTRACTUAL. Pera tots els efectes legals, LES PARTS 
acorden com a domicili contractual la ciutat de Valencia Espanya. 

 
Totes les comunicacions i/o notificacions que hagen de fer-se, s'entendran assortides en 

les següents adreces: 

 
a) NOM DE LA CONTRAPART: Palacio Cerveró, plac;a Cisneros número 4, 46003 

Valencia, Espanya 
 

b) LA UNIVERSIDAD: carrer 14 sud# 14 - 23 Barri Restrepo, Bogota Colombia. 
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