
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, LA UNIVERSITAT D'ALACANT, 

LA UNIVERSITAT JAUME I I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ PER A 

LA LICITACIÓ CONJUNTA PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PLATAFORMA 

DE GESTIÓ DE DOCUMENTS I ARXIU ELECTRÒNIC PER ALS ARXIUS DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, 

LA UNIVERSITAT D'ALACANT, LA UNIVERSITAT JAUME I I LA UNIVERSITAT 

MIGUEL HERNÁNDEZ 

 
 

REUNITS 

De una part, la Universitat de València, Estudi General (UV), amb seu en la ciutat de València 

(Avinguda Blasco Ibáñez, 13), i en el seu nom i representació, la rectora Mª Vicenta Mestre 

Escrivà, d’acord amb el nomenament pel Decret 41/2018, de 6 d’abril (DOGV núm. 8270, de 

10.04.2018), i de conformitat amb les competències que li atorga l'article 94.1.d dels Estatuts 

de la Universitat de València aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la 

Generalitat, 

D’una altra part, la Universitat Politècnica de València (UPV), amb seu en la ciutat de València 

(Camí de Vera, s/n), i en el seu nom i representació, el rector José Esteban Capilla Romá, 

d’acord amb el nomenament pel Decret 74/2021, de 28 de maig, del Consell (DOGV núm. 

9096, de 31.05.2021) i de conformitat amb les competències que li atorga l'article 53.d) dels 

Estatuts de la Universitat Politècnica de València aprovats per Decret 182/2011, de 25 de 

novembre, del Consell de la Generalitat, 

D’una altra part, la Universitat d’Alacant (UA), amb seu en la ciutat d’Alacant (Carretera de 

Sant Vicent del Raspeig, s/n), i en el seu nom i representació, la rectora Amparo Navarro Faure, 

d’acord amb el nomenament pel Decret 210/2020, de 18 de desembre del Consell relatiu al seu 

nomenament (DOGV núm. 8979, de 21.12.2020), i de conformitat amb les competències que 

li atorga l'article 64.h dels Estatuts de la Universitat d'Alacant aprovats per Decret 25/2012, de 

3 de febrer, del Consell de la Generalitat. 

D’una altra part, la Universitat Jaume I (UJI), amb seu a la ciutat de Castelló de la Plana (Av. 

Sos Baynat, s/n, 12071), i en el seu nom i representació, la rectora Eva Alcón Soler, d’acord 

amb el nomenament pel Decret 70/2018, d’1 de juny, del Consell (DOGV núm. 8311, de 

06.06.2018), i de conformitat amb les competències que li atorga l’article 71.1.i dels Estatuts 

de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 95/2021, de 9 de juliol, del Consell de la 

Generalitat. 

I, d’una altra part, la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), amb seu en la ciutat d’Elx 

(Avinguda de la Universitat, s/n), i en el seu nom i representació, el rector Juan José Ruiz 

Martínez, d’acord amb el nomenament pel Decret 69/2019, de 17 de maig, del Consell, de 

nomenament del rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (DOGV núm. 8557, de 

28.05.2019), i de conformitat amb les competències que li atorga l'article 33.4.1 dels Estatuts 

de la Universitat Miguel Hernández aprovats per Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell 

de la Generalitat, modificats pel Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell. 



 

 

 

 

Totes les parts, que es reconeixen mútuament capacitat legal per a formalitzar aquest conveni, 

 

 
EXPOSEN 

1. Que els arxius universitaris públics valencians desitgen estrènyer la seua col·laboració amb 

l'objectiu de coordinar activitats, compartir recursos, compartir experiències, buscant major 

eficiència en la gestió i una oferta de millors serveis als usuaris. El primer pas per a estrènyer 

aquesta col·laboració és la contractació conjunta d'una plataforma de gestió de documents i de 

l'arxiu electrònic per a les universitats de: València, Politècnica de València, Alacant, Jaume I 

de Castelló i Miguel Hernández a Elx. 

2. Que actualment els arxius universitaris valencians es troben en diferents estadis 

d'implantació i desenvolupament però tots ells coincideixen en la necessitat d'escometre la 

gestió i preservació de tota la documentació administrativa de la Universitat i fer-ho mitjançant 

solucions basades en plataformes electròniques que garantisquen una gestió integral tant de 

documents i expedients electrònics com dels documents i expedients en paper i altres suports 

físics. 

3. Que amb la utilització d'una mateixa plataforma de gestió arxivística per part de les cinc 

universitats aconseguiríem: 

· Optar per una solució que permeta gestionar la documentació universitària de 

manera completa i eficient i, alhora, estandarditzar els sistemes existents en les 

Universitats per a facilitar la interoperabilitat entre elles i els serveis compartits. 

· Compartir els creixents costos d'incorporació dels nous sistemes informàtics 

d'última generació, basats en la seua gestió centralitzada en el núvol. 

· Compartir experiències per a promoure sinergies en la gestió del coneixement i de 

les millors pràctiques professionals. 

· Afrontar de manera conjunta el canvi de paradigma provocat pels processos de 

globalització, als quals s'ha de respondre des d'una òptica convergent, global i 

integradora. 

· Afrontar el repte que suposa la transformació tecnològica en l'àmbit de la 

informació i la comunicació, difícil de resoldre de manera individual. 

· Afrontar el repte que suposa oferir serveis de qualitat a la comunitat universitària i 

a la societat, en un període de contenció pressupostària. Aquests avantatges són les 

que ens fan considerar molt convenient la subscripció conjunta i global i no per lots. 

I a aquest efecte, decideixen subscriure un conveni d’acord amb les següents 



 

 

CLÀUSULES 

Primera. Objecte del conveni 

Subscriure la licitació conjunta per a la contractació d'una plataforma de gestió de documents 

i arxiu electrònic per als arxius de la Universitat de València, Universitat Politècnica de 

València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel 

Hernández d'Elx. 

Segona. Obligacions i compromisos 

1. Per a la tramitació de la licitació, les universitats remetran el document que acredite 

l’existència de crèdit adequat i suficient, segons la següent distribució de despesa entre 

cadascuna (import sense IVA): 

Implementació UV: 62.720€ (28%) 

Implementació UPV: 33.600€ (15%) 

Implementació UA: 33.600€ (15%) 

Implementació UJI: 47.040€ (21%) 

Implementació UMH: 47.040€ (21%) 

Total: 224.000€ 

2. Les universitats es comprometen a consignar en el pressupost de les següents anualitats 

l’import corresponent a la subscripció anual, que es calcularà amb un import fixe i un import 

variable calculat sobre preus unitaris en funció de l’almacenatge addicional amb els següents 

màxims (import sense IVA). 

Anualitat UV: fixe 21.400€ variable 30% 

Anualitat UPV: fixe 19.400€ variable 30% 

Anualitat UA: fixe 22.900€ variable 30% 

Anualitat UJI: fixe 18.400€ variable 30% 

Anualitat UMH: fixe 19.900€ variable 30% 

3. El pla d’implementació serà una decisió posterior, independent i autònoma de cada 

Universitat, on cada entitat es farà càrrec de les despeses de la seua implementació i 

manteniment. 

Tercera. Normativa 

Aquest conveni de col·laboració es regeix per l’article 31.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) estableix: “1. Les entitats pertanyents al 

sector públic podran cooperar entre si d'alguna de les següents formes, sense que el resultat 

d'aqueixa cooperació puga qualificar-se de contractual: b) Mitjançant sistemes de cooperació 

horitzontal entre entitats pertanyents al sector públic, prèvia celebració dels corresponents 

convenis, en les condicions i amb els límits que s'estableixen en l'apartat 1 de l'article 6.” 



 

 

Així mateix, resulta d’aplicació el que es disposa en els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i es regirà pel que s’estableix en les seues 

clàusules. 

Quarta. Delegació d’atribucions 

Es delega en la Universitat Jaume I la contractació en les següents fases: preparació, licitació i 

adjudicació del contracte. L'empresa seleccionada formalitzarà el contracte amb cada 

universitat i serà competent en relació amb les següents fases. 

Cinquena. Durada 

Aquest conveni tindrà una durada des del dia de la seua signatura fins a la finalització del 

procediment de licitació amb l’adjudicació definitiva del contracte. 

Sisena. Modificació del conveni 

La modificació del contingut del conveni requerirà l’acord unànime de les universitats signants. 

Setena. Seguiment del conveni 

El seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per 

les persones signants, així com la solució dels problemes d’interpretació i compliment que 

puguen plantejar-se respecte d’aquest, correspon a una comissió paritària integrada per la 

persona responsable amb competències en matèria d’arxius de cada universitat o persona en 

qui delegue. 

Vuitena. Extinció del conveni 

1. Aquest conveni s’extingirà per qualsevol de les causes següents: 

a) Per compliment. El conveni s’entendrà complit quan finalitze el termini de durada i  

s’haja realitzat a completa satisfacció d’ambdues parts. 

b) Per resolució. El conveni es resoldrà quan es produïsca algun dels següents supòsits: 

- Mutu acord. 

- Incompliment de les clàusules del conveni. 

c) Per denúncia de qualsevol de les parts, que caldrà notificar a l’altra part amb una antelació  

mínima de tres mesos. En tot cas, s’ha de respectar el desenvolupament i la finalització de les 

activitats que es troben en curs al moment de l’extinció. 

2. En el supòsit que es decidisca resoldre el present conveni específic, les parts es 

comprometran a finalitzar el desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la 

notificació de la resolució. 

Cas que una de les Universitats resolguera el conveni, la totalitat de les parts acordaran de mutu 

acord en la Comissió de Seguiment la part proporcional que li correspondria conforme a 

l'aportació que haja realitzat fins a aqueix moment. En cas d'haver-hi discrepàncies s'estarà al 

que s'estableix en la clàusula novena. 



 

 

Novena. Discrepàncies 

Sense perjudici de les competències de cada entitat, les parts es comprometen a resoldre de 

manera amistosa en una comissió paritària creada a l’efecte qualsevol desacord que poguera 

sorgir en el desenvolupament del present Conveni, bé entenent que amb anterioritat s'aplicaran 

els criteris de bona fe i voluntat d'arribar a acords. 

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

l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

Desena. Clàusula de transparència i protecció de dades 

1. Aquest conveni serà objecte de publicació en les pàgines web de les universitats signants, en 

compliment del que s’estableix en els articles 9.1.c i 10.3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la 

Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

2. Les parts manifesten que coneixen, compleixen i se sotmeten al 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, pel 

qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 2016/679); a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i a la resta de normativa 

vigent en matèria de protecció de dades personals, en tots els supòsits en els quals puga donar- 

se tractament, cessió o comunicació de dades entre les parts en execució del que es disposa en 

aquest conveni. 

I en prova de conformitat, signen aquest document en el lloc i en les dates de signatura 

electrònica, prenent-se com a data de formalització del present document la data de l'últim 

signant. 

 

 

Per la Universitat de València 

La rectora 
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Per la Universitat Politècnica de València 

El rector 
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Vicenta Mestre Escrivà José E. Capilla Romá 



 

 

 

Per la Universitat d’Alacant 

La rectora 

 

Per la Universitat Jaume I 

La rectora 
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Amparo Navarro Faure 

SOLER 
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Eva Alcón Soler 
 

 

 

 

Per la Universitat Miguel Hernández d’Elx 

El rector 

 

JUAN 
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RUIZ| 

 
Firmado 

digitalmente por 

JUAN JOSE|RUIZ| 

MARTINEZ 
Fecha: 2022.01.13 

MARTINEZ 18:59:59 +01'00' 

Juan José Ruiz Martínez 
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