
CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I LA  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  PER A LA REALITZACIÓ
D'ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES Al COL·LECTIU DE PERSONES MAJORS DE 55 ANYS - 2018.

València, 4 de juliol de 2018

REUNITS

D'una part, Vicent Marzà Ibáñez, conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en virtut de l'article
1 del Decret 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es nomena vicepresidenta,
consellers, secretària i portaveu del Consell,  en virtut del que estableixen els articles 28 g) i 17 f) de la
Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,  l'article 160 1.b) de Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com l'article 6.3 del
Decret  176/2014,  de  10  d'octubre,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  els  convenis  que  subscriga  la
Generalitat i el seu registre, i el que disposen els articles 1 i 4 del Decret 186/2017, de 24 de novembre,
del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, i que està autoritzat per a la signatura d'aquest conveni per l'acord del Consell amb data
8 de juny de 2018.

D'una altra part, María Vicenta Mestre Escrivá, rectora de la Universitat de València, facultada per a
aquest acte en virtut  del que disposa l'article 94 dels Estatuts de la Universitat de València - Estudi
General, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, i el Decret 41/2018,
de 6 d'abril, del Consell, relatiu al seu nomenament.

Tots dos, en nom i representació que ostenten i amb capacitat legal necessària per a celebrar aquest
acte,

EXPOSEN

Des de l'any 1998, la Generalitat, juntament amb universitats de la Comunitat Valenciana, ha col·laborat
en la posada en funcionament d'una oferta educativa dirigida al col·lectiu de persones majors de 55 anys,
amb la finalitat d'ampliar els seus coneixements i integrar-los en la vida cultural universitària. 

Aquest conveni pretén adaptar l'oferta formativa a la demanda d'aquest col·lectiu, a fi de contribuir a la
millora  de les capacitats humanes de les persones majors,  tant  des d'un punt de vista  de formació
acadèmica universitària com de la seua integració i desenvolupament social. Amb això es pretén crear
un lloc de trobada on els alumnes compartisquen una experiència cultural, a través de diferents matèries,
impartides  fonamentalment  per  professorat  universitari  i  complementades  amb  diferents  activitats
socioculturals.

Atés que  la  Generalitat  i  la  Universitat  de  València  consideren d'interés  comú fomentar  la  formació
acadèmica i social d'aquest col·lectiu de persones majors de 55 anys,

ACORDEN

PRIMER. Objecte
És objecte del present conveni establir la col·laboració entre la Generalitat i la Universitat de València per
a promoure la realització d'activitats acadèmiques dirigides al col·lectiu de persones majors de 55 anys.

La Universitat de València realitza aquestes activitats a través del programa denominat La Nau Gran,
compost d'onze itineraris presents en els tres campus de la Universitat de València: 

Campus de Blasco Ibañez
Itinerari en Història de l’Art
Itinerari en Història
Itinerari en Societat i Territori
Itinerari de Filosofia i Humanitats
Itinerari de Psicologia
Itinerari de Ciències de la Salut
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Itinerari de Llengua, Literatura i Comunicació
Itinerari en Educació

Campus dels Tarongers
Itinerari en Ciències Socials i Econòmiques 
Itinerari en Dret, Ciència Política i Criminologia

Campus de Burjassot
Itinerari de Ciència i Tecnologia

Aquests itineraris consten de tres cursos acadèmics. Quan l'alumnat finalitza un itinerari rep el Diploma
Nau Gran. 

A més dels itineraris de La Nau Gran, existeixen també dues modalitats més de formació dins de La Nau
Gran: Nau Gran Estudi General i Nau Gran en Obert.

Nau  Gran  Estudi  General  és  un  curs  multidisciplinari  amb  vocació  de  permanència,  que  ofereix  a
l'alumnat que es matricula per primera vegada en La Nau Gran l'oportunitat de conéixer les diferents
branques  de  coneixement  per  a  decidir  quina  d’aquestes  desperta  més  el  seu  interés  o  permet  a
l'alumnat que ha finalitzat amb èxit un itinerari continuar vinculat al programa La Nau Gran. És un curs
flexible que ofereix a l'alumnat la possibilitat d’elaborar el seu propi currículum. Té una durada d'un curs
acadèmic, durant el qual l'alumnat pot cursar un total de 23 crèdits.

Nau Gran en Obert són accions culturals i de participació obertes al públic ,en general, major de 55 anys
i que a més completen amb crèdits de lliure elecció l'expedient de l'alumnat de La Nau Gran.

SEGON. Import i pagament
El present conveni concedeix una subvenció directa prevista nominativament en els pressupostos de la
Generalitat  i  regulada  en  els  articles  22.2  a),  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, i l'article 168.1 A), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del
sector públic instrumental i de subvencions, d'acord amb l'article 11.4 a), del Decret  176/2014, de 10
d'octubre, del Consell, pel qual regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

De conformitat amb l'anterior, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport col·laborarà amb
una aportació màxima de 24.000 euros amb càrrec a la línia pressupostària S2605000 “Foment activitats
universitàries per a majors”,  del capítol IV del programa 422.60 “Universitat i  estudis superiors”,  dels
pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018.

El  pagament  per  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  s'efectuarà,  en  un  únic
pagament, mitjançant una transferència bancària en el compte de la Universitat de València, després de
la presentació de la memòria i compte justificatiu establides en l'acord seté. 

TERCER. Publicitat de les activitats
La Universitat de València es compromet a fer constar de manera explícita en la publicitat, fullets i altre
material divulgatiu que realitze de les activitats subvencionades, que aquestes s'han desenvolupat amb
la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

QUART. Compatibilitat de la subvenció
La  Universitat de València podrà obtindre subvencions o ajudes per a aquesta finalitat, procedents de
qualsevol  administració  o  ens  públic,  sense  que  en  cap  cas  siguen  de  quantia  tal  que  aïllada  o
conjuntament superen el cost total de l'activitat a desenvolupar per la Universitat.

CINQUÉ. Despeses subvencionables
Podran ser despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguen a la naturalesa
de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen abans de l'1 de desembre de
2018, segons els conceptes següents:

1. Despeses de personal: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social.
2. Aprovisionaments externs: despeses derivades de l'adquisició de béns i serveis externs de
funcionament.
3. Despeses derivades del manteniment del local i equips.
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4. Despeses inherents a actes, cursos, congressos i publicacions que realitze la Universitat.
5.  Despeses  relatives  a  organització,  allotjament  i  manutenció,  derivats  de  les  accions
acadèmiques dels programes tals com jornades, seminaris, trobades i programes d'intercanvis.

El cost d'adquisició de les despeses subvencionables no podrà superar en cap cas el valor de mercat.

La Universitat podrà subcontractar, si escau, fins a la totalitat de les actuacions del present conveni. En
tal cas, s'hauran de complir les condicions i requisits que s'estableixen en l'article 29 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

La Universitat de València no podrà concertar l'execució total o parcial de l'activitat subvencionada amb
les persones o entitats relacionades en l'article 29,  punt  7, de la Llei  38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, llevat que la universitat, com a
beneficiària  d'aquesta  subvenció,  acredite  documentalment  que  forma  part  del  cost  de  l'activitat  a
desenvolupar i que no és susceptible de recuperació o compensació.

SISÉ. Obligacions de la Universitat
La Universitat de València, amb caràcter previ a la signatura del conveni, haurà d'aportar una declaració
responsable de no estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de
subvencions  públiques,  de  conformitat  amb que  estableix  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, general de subvencions.

La  Universitat  de  València  declara  que coneix  i  assumeix  les  obligacions  que l'article  14 de la  Llei
38/2003, general  de subvencions i  el  títol  desé de la Llei  1/2015, de 6 de febrer,  de la Generalitat,
D'hisenda  pública,  del  sector  públic  instrumental  i  de  subvencions,  imposen  als  beneficiaris  de  la
subvenció.

SETÉ. Memòria i compte justificatiu
De conformitat amb l'article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el compte justificatiu de despeses que
presente la universitat estarà format pels següents documents:

– Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. En tot cas s'indicarà el
nombre total de l’alumnat matriculat en les activitats acadèmiques objecte del present conveni.

- Una còpia de tota la publicitat, fullets i altre material divulgatiu que la universitat elabore per a donar a
conéixer les activitats finançades pel present conveni.

– Una relació classificada de les despeses amb identificació del creditor, factures i altres documents de
valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic, mercantil o amb eficàcia administrativa, el seu
import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. 

–  Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada
amb indicació de l'import i la seua procedència.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport podrà requerir els justificants de despesa que
estime oportuns i que permeten obtindre evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.

HUITÉ. Supòsit de minoració de la subvenció
En cas que les despeses justificades siguen siguen inferiors a l'aportació prevista per aquest conveni, o
de concurrència de l'aportació amb altres ajudes o subvencions, de manera que se supere en conjunt el
cost de l'activitat, la referida aportació es minorarà en la quantia corresponent. En tot cas, la presentació
del compte justificatiu podrà realitzar-se fins a l'1 de desembre de 2018.
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No obstant això, la Generalitat podrà ampliar el termini establit en el paràgraf anterior,  que no podrà
excedir en cap cas la meitat d’aquest, d'acord amb l'article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

NOVÉ. No subjecció a l'article 107 del TFUE
Atés el caràcter d'aquesta ajuda i que va dirigida a una institució com és la Universitat de València, la
qual realitza el servei de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i  l'estudi,  aquesta
subvenció,  per  la  mateixa  naturalesa  del  beneficiari  a  qui  va  destinada,  queda exclosa  del  principi
d'incompatibilitat amb el mercat comú, formulat en l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea, i que, per tant, no és obligatòria la notificació d'aquesta a la Comissió Europea.

DÈCIM. Òrgan mixt de seguiment i control
Es crearà un òrgan mixt de seguiment i control de les actuacions del present conveni, integrat per dos
membres  de  cadascuna  de  les  parts,  nomenats  a  aquest  efecte  per  la  Conselleria  d'Educació,
Investigació,  Cultura i  Esport  i  per la Universitat  de València. Aquest  òrgan tindrà en compte el que
disposa l'Acord de 10 de març de 2017, del Consell, d’aprovació del II Pla d'igualtat de dones i homes de
l'Administració de la Generalitat.

El règim de funcionament de l'òrgan mixt serà conforme amb el que estableixen els articles 15 i següents
de la  Llei  40/2015,  d'1  d'octubre,  de règim jurídic  del  sector  públic,  i  tindrà atribuïdes les següents
funcions:

1.  Supervisar  l'execució  del  present conveni,  així  com adoptar  les decisions i  dictar  les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, i incloure a
aquest  efecte la  solució,  en primera instància,  de les controvèrsies d'interpretació  i  compliment  que
puguen plantejar-se respecte de l'acordat.

2. Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant l'execució del conveni.

Haurà de remetre's una còpia de les actes, acords o informes que, si  escau, emeta l'òrgan mixt  de
seguiment  i  control  a  la  Direcció  General  d'Universitat,  Investigació  i  Ciència  de  la  Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

ONZÉ. Causes de resolució
D'acord amb el que estableix l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, seran causa de resolució del present conveni, amb els efectes que legalment corresponguen:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d’aquest.

b) L'acord unànime de tots les parts signants. En aquest cas, ambdues institucions prendran les mesures
necessàries per a evitar perjudicis tant a aquestes com a tercers, i s’entén que hauran de continuar, fins
a la seua conclusió, les accions ja iniciades. 

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de les parts signants.

En  aquest  cas,  qualsevol  de  les parts  podrà  notificar  a  la  part  incomplidora  un requeriment
perquè  complisca  en  un  determinat  termini  amb  les  obligacions  o  compromisos  que  es
consideren incomplits.  Aquest  requeriment  serà comunicat  al  responsable del  mecanisme de
seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signatàries.

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistira l'incompliment, la part que ho va
dirigir notificarà a les parts signatàries la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt
el  conveni.  La  resolució  del  conveni  per  aquesta  causa,  si  així  ho  acorda  l'òrgan  mixt  de
seguiment i control, podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
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Quan es produïsca algun d'aquests supòsits, l'òrgan mixt de seguiment i control es reunirà per a establir
la manera en què hagen de finalitzar les actuacions en execució, i establirà un termini improrrogable per
a la seua finalització.

DOSÉ. Eficàcia i vigència
El present conveni té la seua eficàcia des de l'1 de gener de 2018 i estarà vigent fins al 31 de desembre
de 2018.

TRETZÉ. Qüestions litigioses
Les qüestions litigioses que puguen sorgir en la interpretació o compliment de les obligacions que es
deriven del present conveni, i que no hagen pogut ser dirimides per l'òrgan mixt de seguiment i control
previst  en l'acord desé, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa,  atés que és l'òrgan
competent perquè en prenga coneixement el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
(article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

CATORZÉ. Reintegrament o minoració de la subvenció
Correspondrà el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reembossament de
les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la
subvenció, per incompliment de les obligacions i requisits estableix el present conveni, així com en els
supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

El procediment de reintegrament s'ajustarà a les previsions contingudes en l'article 172 de la Llei 1/2015,
de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

QUINZÉ. Règim jurídic aplicable
Serà aplicable a aquest conveni la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei
1/2015,  de  6  de  febrer,  de  la  Generalitat,  d'hisenda  pública,  del  sector  públic  instrumental  i  de
subvencions; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i el Decret 176/2014, de 10
d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

SETZÉ.  Clàusula de transparència
De conformitat amb el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació  pública  i  bon  govern,  així  com  en  la  Llei  de  la  Generalitat  2/2015,  de  2  d'abril,  de
transparència,  bon  govern  i  participació  ciutadana  de  la  Comunitat  Valenciana,  i  per  a  un  adequat
compliment de les exigències de publicitat activa, en relació a la publicació dels convenis, aquest conveni
serà objecte de publicació en el Portal de Transparència de la Generalitat així com en la pàgina web de
la Universitat de València.

I per deixar-ne constància, se signa el present conveni en el lloc i la data d'encapçalament.

EL CONSELLER EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

Vicent Marzà Ibáñez

LA RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

María Vicenta Mestre Escrivá 

5


