
 

 

 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT, LA UNIVERSITAT JAUME I, LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ PER 
A LA LICITACIÓ CONJUNTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES UNIDIGITAL 

 
 
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 en data 28 de juliol de 2021 es va publicar en el BOE el Reial decret 641/2021, de 27 
de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques 
espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El 7 de setembre de 2021 es va publicar 
en la BDNS l'Ordre per la qual es concedeixen les subvencions previstes en el Reial decret 
641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats 
públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol 
en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència. En aquesta, s'estableix que el 
50% de la quantitat assignada a les universitats ha de destinar-se a l'execució de projectes 
interuniversitaris en modalitat col·laborativa. Es tracta de projectes que pretenen el 
desenvolupament de solucions i serveis que puguen ser aprofitats per diverses o per totes les 
universitats. El resultat final ha d'estar disponible, amb independència que s'haja participat en 
l'elaboració del projecte pel que no han de tenir una dependència de programari o sistemes 
privatius. 

2. Que les Universitats Públiques Valencianes han acordat la realització de diferents projectes 
col·laboratius. El present plec es refereix a la contractació de l'assistència tècnica de dues d'ells, 
en relació amb el desenvolupament comú acordat entre totes les universitats. 

En concret, en primer lloc, s'ha acordat el desenvolupament conjunt de l'aplicació de gestió de 
reunions col·legiats (GOC). En aquest projecte es milloraran les funcionalitats de la versió que 
actualment estan utilitzant algunes de les universitats participants i es generarà una solució 
susceptible de ser utilitzada per qualsevol universitat que permetrà la gestió de reunions 
d'òrgans col·legiats amb suport de reunions telemàtiques i dels procediments de votació 
necessaris en aquests casos. 

En segon lloc, s'ha acordat desenvolupar conjuntament el projecte PRODIGITAL, dirigit a 
l'avaluació, desenvolupament i certificació de la competència digital de la comunitat 
universitària. En aquest projecte, es deu: a) dissenyar un instrument d'autoavaluació diagnòstica 
de la competència digital de la comunitat universitària; b) definir una estratègia formativa 
modular, basada en el marc europeu de competència digital (DigComp), i de competència 
digital docent (DigCompEdu), que incorpore requisits respecte als continguts formatius c) 
proposar un sistema compartit de certificació, a partir de les diferents àrees de la competència 
i els diferents nivells d'acompliment; d) desenvolupar una plataforma online que permeta 
utilitzar l'instrument d'autoavaluació, compartir els recursos formatius digitals de les 
universitats participants en el projecte, catalogats segons el sistema comú DigComp i 
DigCompEdu i compartir els resultats de les certificacions expedides per les universitats 
participants. 



 

 

 
 
 
3. Que les universitats signants estan interessades en realitzar conjuntament desenvolupaments 
dels esmentats projectes. 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'assistència tècnica de suport al 
desenvolupament i mòduls comuns dels projectes “aplicació de gestió de reunions col·legiats 
(GOC) i avaluació, desenvolupament i certificació de la competència digital de la comunitat 
universitària (PRODIGITAL) a desenvolupar per les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana dins de la convocatòria UniDigital. 

Segona. Obligacions econòmiques 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): 

 
 

 
Universitat 

 
Consignació pressupostària 

 
Percentatge 

UV 87.478,50 34,44 
UPV 56.733,33 22,34 
UA 49.197,81 19,37 
UJI 30.407,12 11,97 
UMH 30.183,24 11,88 
TOTAL 254.000,00 100,00 

 
 

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. La tramitació de la licitació 
s’haurà d’iniciar abans que concloga el primer trimestre de 2022 per permetre que el contracte 
estiga completament executat amb data 31 de desembre de 2023. Per tant, en cap cas, aquest 
conveni tindrà efectes més enllà del 31 de desembre de 2023. 

Sisena. Modificació del conveni 

La modificació del contingut del conveni requerirà l’acord unànime de les persones 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 de tecnologies de la Informació 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. 








