REUNITS
D’una part, el Sr. D. José Pascual Martí García, president de la Diputació de Castellón,
en qualitat de President de la Excma. Diputació Provincial de Castelló, en representació
que de la mateixa té atribuïda de conformitat amb el que disposa l’article 34.1.b) de la
Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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 la rectora, Eva Alcón Soler, d’acord amb el nomenament pel
Decret 70/2018, d’1 de juny, del Consell, i de conformitat amb les competències que li
atorga 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,
EXPOSEN
1. Que les dues entitats tenen objectius i interessos comuns en els camps acadèmic,
científic, cultural i social.
2. Que la Universitat Jaume I és un centre d’ensenyament superior i recerca que
persegueix el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat del seu entorn
mitjançant la creació i transmissió de coneixements.
Per al compliment de les seues finalitats, la Universitat Jaume I manté una orientació
cap al seu entorn, conscient que cada vegada és més necessària la col·laboració entre
totes les institucions que participen en el desenvolupament social.
3. Que la Diputació de Castelló, com a Administració que està més a prop dels pobles
de la província, defensa la igualtat d'oportunitats entre territoris per millorar la qualitat
de vida dels ciutadans de tots els pobles de la mateixa.
4. Que la Diputació de Castelló impulsa polítiques públiques destinades a afavorir la
transparència i l'ús eficient de les dades com a eines més eficients per fomentar el
progrés econòmic i social.
5. Que, atès que les dues entitats es troben en un mateix àmbit social, cultural i
econòmic, l’establiment de programes de col·laboració permet obtenir millores en els
serveis que presten a la societat.
6. Que, per tot l’anterior, ambdues institucions consideren convenient plasmar en un
protocol general d’actuació diferents aspectes, com ara la seua vinculació acadèmica,
científica i de tota índole, i establir per a això els instruments adequats.
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PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT
JAUME I DE CASTELLÓ I I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ
PER A REALITZAR ACTIVITATS D’INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ SOBRE
DADES OBERTES I REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

I, a aquest efecte, decideixen subscriure un protocol general de col·laboració acadèmica,
científica i cultural, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera. Finalitat de l’acord de cooperació
La Universitat Jaume I i la Diputació Provincial de Castelló es comprometen a establir
mitjançant convenis incorporats a aquest protocol general, les modalitats concretes de
col·laboració dins de les àrees en les quals ambdues entitats tinguen interès manifest.
Així mateix, es comprometen a propiciar el desenvolupament de projectes d’interès
comú en règim de col·laboració.
Segona. Modalitats de col·laboració
Amb la finalitat de satisfer els objectius definits en l’article anterior, les dues parts es
comprometen, en la mesura dels mitjans que puguen disposar, i d’acord amb la
legislació vigent, a:
a) Fomentar la col·laboració interdisciplinar i interinstitucional entre els dos organismes
per a afavorir l’intercanvi de dades públiques susceptibles de ser explotades amb fins
analítics, al servei de la investigació, la transferència i la innovació.
b) Cooperar en la realització d’activitats i punts de trobada amb empreses, instituts
tecnològics, centres d’investigació, col·legis professionals, associacions professionals i
empresarials, entitats locals, agències autonòmiques i nacionals i societat en general per
a identificar les seues necessitats i fomentar el desenvolupament de plans de
reutilització de les dades públiques de forma massiva.

d) Realització d’estades en pràctiques d’estudiantat de l’UJI en la Diputació Provincial
de Castelló col·laborant en temes de transparència, dades obertes i reutilització de la
informació.
e) Potenciar la visibilitat de les dades obertes de les dos institucions i promoure
iniciatives de difusió i impuls de la cultura de transparència de la informació pública.
f) Generar sinergies entre les dos institucions per al naixement de noves iniciatives.
g) Dur a terme les accions que siguen considerades d’interès mutu, considerant les
disponibilitats de les parts i de les matèries que constitueixen l’objecte d’aquest acord.
Tercera. Establiment de la cooperació
L’execució de les modalitats de cooperació previstes en aquest conveni es duu a terme a
partir d’un programa elaborat entre les dues entitats, que es reflecteix en forma de
convenis addicionals a aquest acord. Els convenis s’han de sotmetre als procediments
d’aprovació establerts en els estatuts, la normativa pròpia, etc., de cada entitat.
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c) Prestar-se assessorament mutu i desenvolupar conjuntament projectes i programes de
col·laboració en qüestions relacionades amb l’activitat de les dues entitats.

Quarta. Comissió mixta
Per a garantir i supervisar el bon funcionament de l'execució del present Protocol
general, les parts acorden constituir una Comissió Mixta de composició paritària, amb
dos membres per cada Administració, que tindrà com a funcions la programació,
seguiment i valoració de les activitats emmarcades en aquest protocol.
Les parts donaran a conèixer les persones responsables de cada entitat que formaran part
de la Comissió.
Cinquena. Finançament
D’aquest conveni no es deriven obligacions econòmiques concretes per a les parts. Per a
cada iniciativa concreta s’ha de detallar en cada conveni específic, almenys, les
activitats que s’han de realitzar, les persones i les institucions implicades, els mitjans
disponibles, el pressupost, la durada i el seu finançament.
Sisena. Durada
La durada d’aquest acord és de quatre anys, prorrogable tàcitament una sola vegada i
per un període igual. Les parts poden denunciar-lo mitjançant escrit fefaent, amb tres
mesos d’anticipació al venciment, sense que això afecte els convenis específics no
realitzats, la finalització dels quals s’hauria de dur a terme, en tot cas, d’acord amb el
que s’hi haja establert.

Sense perjudici de les competències de cada entitat, les controvèrsies que se susciten en
l’execució d’aquest protocol i dels convenis de desenvolupament han de ser examinades
i resoltes per una comissió paritària integrada per quatre persones, dues en representació
de la Universitat i les altres dues en representació de la Diputació Provincial de
Castelló.
Si no s’arriba a un acord, les qüestions litigioses seran competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat i acceptació, signen per duplicat aquest document, al lloc i en
la data indicats.
Per la Universitat Jaume I de Castelló

Per la Diputació Provincial

La rectora,

El president,

Eva Alcón Soler

José Pascual Martí García
Castelló de la Plana, a la data de la firma
Document firmat electrònicament
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Setena. Discrepàncies

