
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TR AVÉS DE LA CONSELLERIA
DE TRANSPARÈNCIA,  RESPONSABILITAT SOCIAL,  PARTICIPA CIÓ  I  COOPERACIÓ,  I  LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) PER A CONT RIBUIR AL FUNCIONAMENT
DE LA CÀTEDRA DE DRET FORAL VALENCIÀ DURANT L’EXERC ICI 2018.

València, 27 de juliol de 2018

REUNITS

D’una part,  la  Generalitat,  representada per  l’Honorable Senyor  Manuel  Alcaraz Ramos,
conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, nomenat per Decret
8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, atenent les funcions assumides en virtut del
Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries
en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, en relació amb el Decret 103/2015, de 7 de
juliol,  del  Consell,  pel  qual  estableix  l’estructura  orgànica  bàsica  de  la  Presidència  i  de  les
conselleries de la Generalitat, i amb el Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual
s’aprova el  Reglament  orgànic  i  funcional  de la  Conselleria  de Transparència,  Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, i de conformitat amb l’autorització conferida per a la firma del
present conveni per Acord del Consell d’1 de juny de 2018.

I, d’una altra part, la Universitat de València-Estudi General (d’ara en avant, la Universitat),
amb CIF Q-4618001D, representada per la seua Rectora, Sra. María Vicenta Mestre Escrivá, en
exercici de les competències que a aquest efecte li reconeixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, els estatuts d’aquesta universitat, aprovats per 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.

Les parts, en la representació que tenen i amb les facultats que els seus respectius càrrecs
els confereixen, es reconeixen capacitat legal suficient per a l’atorgament del present conveni, i a
aquest efecte

MANIFESTEN

I. El Consell  té,  entre els  seus objectius essencials,  el  ple desenvolupament de l’Estatut
d’Autonomia, que no sols és la norma institucional bàsica de la Comunitat Valenciana, sinó que
constitueix la norma identitària sentida com a tal per tots els valencians. En la consecució d’aquest
objectiu també s’impliquen els sectors socials, econòmics, educatius, formatius i culturals, perquè
des  de  tots  aquests  àmbits  poden  realitzar-se  importants  aportacions  que  contribuïsquen  a
consolidar, promocionar i potenciar el nostre autogovern.

II. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat competències
de distinta intensitat en relació amb matèries com la conservació, desenvolupament i modificació
del dret foral civil valencià.

I, en el marc de l’organització de l’Administració de la Generalitat, aquestes competències
són exercides, en tot o en part, en virtut de la normativa que es menciona tot seguit, a través de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
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III. L’article 11 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es
determinen  les  conselleries  en  què s’organitza  l’Administració  de  la  Generalitat,  assigna a la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació les competències
en matèria de transparència, responsabilitat social, foment de l’autogovern, participació ciutadana i
cooperació al desenvolupament. Aquestes competències es concreten en el Decret 103/2015, de
7 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les
conselleries  de  la  Generalitat,  que  en  l’article  40.2  b)  atribueix  a  la  Direcció  General  de
Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern les funcions en matèria de responsabilitat social i
direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament de l’autogovern
i recuperació del dret foral civil valencià

D'altra banda, l’article 10 del Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell,  pel qual
s’aprova el  Reglament  orgànic  i  funcional  de la  Conselleria  de Transparència,  Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, atorga a la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment
de l’Autogovern, entre altres, la gestió de les competències següents:

a) Dissenyar la planificació i les directrius d’actuació en matèria de responsabilitat social, així
com executar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.

b)  Dirigir  i  gestionar  les  polítiques  de  la  Generalitat  adscrites  al  desenvolupament  de
l’autogovern.

c) Donar suport a la iniciativa legislativa popular en el marc de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana i de la legislació vigent, i promoure-la.

d) Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes adscrites al foment i divulgació de l’autogovern
i la responsabilitat social.

e) Coordinar el desplegament normatiu de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana
per a la creació dels organismes previstos en aquest.

f) Impulsar, coordinar i desenvolupar la normativa de la Generalitat,  dins de l’àmbit de la
responsabilitat  social  i  del  foment  de  l’autogovern,  en  matèria  de  processos  de  participació
diferents de les consultes populars.

g)  Fomentar  les  relacions  de la  Comunitat  Valenciana amb altres països  en matèria  de
responsabilitat social i foment de l’autogovern.

h) Fomentar la recuperació, difusió i estudi del dret civil valencià.
i) Informar les administracions de la Comunitat Valenciana i donar-los suport en matèria de

promoció de l’autogovern i participar en tots aquells òrgans que, si és el cas, es creen relatius a la
recuperació de la  memòria històrica,  com a eina per a completar  la visió que ha de tindre la
societat valenciana del seu autogovern.

j)  Dissenyar  i  executar  les  actuacions  relacionades  amb  la  promoció  i  divulgació  de
l’autogovern i les seues institucions.

k)  Executar  aquelles  competències  que  en  un  futur  li  puga  encomanar  el  titular  de  la
conselleria per delegació o per desplegament de la normativa vigent.

IV. La Universitat, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts, es configura com
un  servei  públic  dirigit  a  “(…)  impartir  els  ensenyaments  necessaris  per  a  la  formació  dels
estudiants, la preparació per a l’exercici d’activitats professionals o artístiques i l’obtenció, si és el
cas, dels títols acadèmics corresponents, així com per a l’actualització permanent del coneixement
i de la formació del seu personal i del professorat de tots els nivells d’ensenyament. La Universitat
fomenta la investigació, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic. Així
mateix, amb les garanties de racionalitat i universalitat que li són pròpies, és una institució difusora
de cultura al si de la societat. La Universitat facilita, estimula i acull les activitats intel·lectuals i
crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement.”
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V. La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,  Participació i  Cooperació i  la
Universitat col·laboren per a dur a terme activitats de diversa índole que permeten formar a futurs
professionals  en matèries d’indubtable  interès per  als  ciutadans i  ciutadanes de la  Comunitat
Valenciana. Si, de conformitat amb els seus estatuts, la Universitat és una institució que s’ocupa
d’oferir  una formació de la màxima qualitat,  brindar les eines necessàries per a permetre una
actualització permanent dels coneixements adquirits, difondre la cultura en el sentit més ampli de
l’expressió i facilitar, estimular i acollir  tot tipus d’activitats intel·lectuals i crítiques en qualsevol
àmbit del saber, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
és el departament del Consell encarregat de posar en pràctica, impulsar, promoure i difondre les
polítiques de la Generalitat en els àmbits que han quedat ressenyats anteriorment.

La  realització  coordinada  d’activitats  de  formació,  estudi,  investigació  i  divulgació  es
considera  útil  per  a  oferir  a  la  societat  noves  vies  que permeten  accedir  al  coneixement,  la
formació i el perfeccionament professional per mitjà de projectes o programes concrets que es
materialitzen  en  l’organització  de  cursos,  jornades,  trobades  i  congressos,  en  l’edició  de
publicacions, en la concessió de beques d’investigació o en qualssevol altres actes o activitats
vinculats amb el dret foral valencià.

VI. La Llei  22/2017, de 29 de desembre,  de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici
2018, dins del capítol IV de l’aplicació pressupostària 22.02.02.111.80, inclou la línia S7268000,
dotada amb 30.000,00 € (trenta mil euros) i destinada a la concessió directa d’una subvenció a la
Universitat de València (Estudi General), per a la realització d’actuacions relacionades amb el fun-
cionament d’una Càtedra de Dret Foral Valencià, cursos de formació, beques i divulgació en matè-
ria de desenvolupament estatutari i promoció de l’autogovern.

En este sentit, de conformitat amb l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en relació amb l’article 65 del Reglament de desplegament d’aquesta nor-
ma (aprovat per mitjà del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol), així com amb 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, i amb l’article 11.4 a) del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual
regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, la concessió directa de la sub-
venció nominativa consignada en els pressupostos de la Generalitat s’instrumenta a través del
present conveni.

La senyora  María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora de la Universitat de València, manifesta
expressament  que la  dita  entitat  compleix les condicions  per  a ser  beneficiària  de la  present
subvenció pública i que no es troba incursa en cap de les prohibicions a què es refereix l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es compromet a mantindre el
compliment de les condicions esmentades durant el període de vigència d'aquest conveni.

Per tot això, i de conformitat amb el que estableix el conveni marc firmat entre les parts en
data 25 de gener de 2012, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració d’acord
amb les següents
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CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte

El present conveni té per objecte contribuir al funcionament en la Universitat de la Càtedra
de Dret Foral Valencià durant l’exercici  2018, amb la finalitat que a través d'aquesta es realitzen
activitats relacionades amb el dret foral valencià. La Càtedra serà finançada per la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social,  Participació i  Cooperació en la quantia màxima i en els
termes establits en la clàusula cinquena del present conveni.

SEGONA.- Activitats a realitzar per la Càtedra

Es  preveuen  activitats  formatives,  culturals,  d’investigació  i  d’extensió  universitària
orientades cap al coneixement i difusió permanent del dret foral valencià. Entre altres, es preveuen
les següents:

A) Activitats de formació

-Beques i ajudes de formació.
-Convocatòria de premis.
-Col·laboració  en  els  plans  de  formació  d’altres  institucions:  ICAV,  altres  
col·legis professionals, etc.

B) Activitats d’investigació

-Desenvolupament de línies d’investigació.
-Realització de treballs d’investigació.
-Realització de tesis doctorals.
-Promoció  de  trobades  nacionals  i  internacionals  d’experts  sobre  temes  

d’interès.
-Cooperació per a projectes d’investigació.

C) Activitats de difusió i divulgació

-Organització de congressos, jornades, seminaris i xarrades.
-Concessió de beques i ajudes a projectes d’investigació.
-Elaboració de publicacions.
-Creació i manteniment d'eines de difusió en internet.

TERCERA.- Despeses subvencionables

1. Seran susceptibles de ser finançades pel present conveni aquelles despeses que hagen
sigut realitzades des de l’1 de gener de 2018 fins al  15 de novembre de 2018 i que estiguen en
relació amb les activitats arreplegades en la clàusula segona. Es poden incloure-hi, entre altres,
les següents:

a)  Despeses de personal propi,  contractat o que puga contractar l’entitat  beneficiària als
efectes d’aquest conveni, i que realitze activitats objecte del mateix.

b) Despeses de desplaçament i dietes: transport, allotjament i manutenció meritats per raó
de les activitats objecte del conveni.
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c)  Despeses derivades de subministraments i  serveis  externs per a la  realització de les
accions objecte del present conveni, com ara subministraments de material d’oficina, servei de
missatgeria, impremta, cartells i fullets, muntatge d’espais, megafonia i fotografia, relacionat tot
això amb jornades i seminaris organitzats amb la finalitat de difondre i divulgar els treballs objecte
del conveni.

d)  Despeses de documentació,  tractament i  classificació de la  informació,  comunicació i
divulgació, publicacions i suports audiovisuals.

2. Amb caràcter previ a la realització de la despesa, la Comissió Mixta a què es referix la
clàusula  setena  aprovarà  una  memòria  econòmica  o  pressupost  en  què  es  quantifiquen  les
despeses generals previstes per a activitats de la Càtedra realitzades a l’empara d’aquest conveni.

Respecte a les despeses ja realitzades en l’exercici 2018 amb caràcter previ a la firma del
present conveni, la Comissió Mixta les ratificarà amb la finalitat que siguen incloses en la memòria
econòmica o pressupost de les activitats de la Càtedra.

3.  Totes  aquelles  activitats  efectuades  amb  el  finançament  de  la  Conselleria  de
Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació  i  Cooperació,  hauran  de  comptar  amb
l’adequada publicitat institucional en què es faça constar la participació financera de la Generalitat
a través del mencionat departament del Consell.

4.  Les  despeses  derivades  de  l’execució  del  present  conveni  s’abonaran  des  de  la
Generalitat,  a  través de la  Conselleria  de Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació i
Cooperació, a càrrec de la línia pressupostària ressenyada en la clàusula cinquena i dins dels
límits previstos en el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó
del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pels Decrets 64/2011, de 27 de maig,
i 95/2014, de 13 de juny, ambdós del Consell.

5.  A  l'efecte  de  moderar  els  costos  derivats  de  la  realització  de  les  actuacions
subvencionables,  la  Conselleria  de  Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació  i
Cooperació podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades emprant un o
més dels mitjans previstos en l’article 170 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

QUARTA.-Obligacions de l’entitat beneficiària

1. La Universitat de València (Estudi General) haurà de complir, d’acord amb el que estableix
l’article  14  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  les  obligacions
següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la present subvenció.

b) Justificar davant de l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com
la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la
subvenció.
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c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com
qualssevol altres de comprovació i  control  financer que puguen realitzar els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li siga requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors.

d)  Comunicar  a  l’òrgan  concedent  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o
recursos que financen les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de
la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

e)  Conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  inclosos  els
documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. A més de les obligacions ressenyades en l’apartat anterior d’aquesta mateixa clàusula,
l’entitat  beneficiària  haurà d’atendre la  derivada de l’article  31.3 de la  Llei  38/2003,  de 17 de
novembre, general de subvencions, i complir aquelles que li siguen exigibles de conformitat amb la
normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CINQUENA.- Import, forma i termini de justificació de la subvenció

1.  El  finançament  de  les activitats  subvencionables ascendeix  a l’import  total  màxim de
30.000,00  €  (trenta  mil  euros).  L’import  esmentat  serà  a  càrrec  del  capítol  IV  de  l’aplicació
pressupostària 22.02.02.111.80, línia S7268000 dels pressupostos de la Generalitat per a l’any
2018.

2. L’aplicació de l’import de la subvenció serà justificada per la Universitat per mitjà de la
presentació del compte justificatiu simplificat que es refereix l’article 75 del Reglament de la llei
general de subvencions,  aprovat pel Reial decret  887/2006, de 21 de juliol,  que contindrà els
documents següents:

a) 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.

La memòria haurà d’estar subscrita per la persona responsable de l’actuació o actuacions
realitzades.

b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, si és el cas, la data de pagament.

c) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada,
amb indicació de l’import i la procedència.

6



3. Sense perjuí d’això, per a la tramitació del pagament de la subvenció als efectes del que
estableix l’apartat díhuit, número 2, B), de l’Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell, pel qual es
determinen  els  aspectes  addicionals  que  ha  de  comprovar  la  Intervenció  en  l’exercici  de  la
fiscalització de la despesa (DOCV núm. 6849, de 28 d’agost de 2012), l’entitat beneficiària haurà
de presentar, en tot cas, còpia compulsada de les factures originals de les despeses realitzades,
degudament  formalitzades  d’acord  amb  el  que  estableix  el  Reial  decret  1619/2012,  d’1  de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, o
documents  de  valor  probatori  equivalent  en  el  tràfic  mercantil  o  amb  eficàcia  administrativa
incorporats en la relació a què es fa referència en l’apartat b) del número anterior i, si és el cas, la
documentació acreditativa del pagament.

4. El termini de justificació de les despeses finançades pel present conveni vencerà el 15 de
novembre de 2018, sense perjuí de la vigència del conveni.

5. La tramitació del pagament de la subvenció s’iniciarà a mesura que es vagen presentant
les  justificacions  de  les  despeses  corresponents  a  les  activitats  subvencionables  pel  present
conveni, de conformitat amb el que preveuen els apartats 2 i 3 precedents, i segons la Conselleria
de  Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació  i  Cooperació  vaja  comprovant  la
documentació aportada.

El  pagament  per  la  Conselleria  de  Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació  i
Cooperació s’efectuarà  per  mitjà  de  transferència  bancària  en  el  compte  que  designe  la
Universitat.

SISENA.- Compatibilitat de la subvenció

1. La subvenció a què es refereix aquest conveni es declara compatible amb qualssevol
altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de
qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals, sempre que, en conjunt, no superen el cost de l’activitat subvencionada.

2. La subvenció a què es refereix el present conveni no necessita notificació a la Comissió
Europea, per no reunir els requisits arreplegats en l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la
Unió Europea, per la qual cosa queda exempta de l’obligació a què es refereix l’article 3 del Decret
128/2007,  de  29  de  setembre,  del  Consell,  pel  qual  regula  el  procediment  de  notificació  i
comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o
modificar ajudes públiques.

SETENA.- Direcció, execució i seguiment

1. Per al compliment dels compromisos i el seguiment de la marxa del conveni es constituirà
una Comissió Mixta de seguiment i control, que adequarà el seu funcionament al que preveuen els
articles 15 a 18, de caràcter bàsic, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, i als articles 19 a 22 de la llei esmentada, que s’aplicaran amb caràcter supletori fins que no
existisca normativa autonòmica general sobre el particular. 

2. La Comissió Mixta estarà composta per tres membres de cada una de les entitats firmants
del  conveni,  designats  per  cada una  d’elles.  En les  designacions  que efectue la  Generalitat,
s'haurà  d'observar  l'aplicació  de  la  paritat  des  de la  perspectiva  de  la  igualtat  entre  dones  i
hòmens.
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La Comissió Mixta, que serà presidida per aquell dels membres designats per la Universitat
que aquesta institució propose, es constituirà a partir de l’entrada en vigor del present conveni.

Sense  perjuí  del  que  preveu  el  primer  paràgraf  d’aquest  apartat,  a  les  reunions  de  la
Comissió  Mixta podrà assistir,  amb veu però sense vot,  personal  tècnic  de  la  Conselleria  de
Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació  i  Cooperació  per  a  assessorar  a  l’òrgan
col·legiat en qüestions relacionades amb l’execució del present conveni.

3.  La Comissió  Mixta,  sense perjuí  de  les  funcions que expressament  s’arrepleguen en
l’article 9 del Decret  176/2014, de 10 d’octubre, del Consell,  pel qual regula els convenis que
subscriga la Generalitat i el seu registre, tindrà les següents: 

a) Efectuar, si és el cas, la ratificació de la persona responsable de la Càtedra o, en cas
contrari, realitzar una proposta de nomenament. En aquest sentit, el procediment per a nomenar la
persona que dirigirà la Càtedra serà el següent: escoltada la proposta de la Comissió, el rector o la
rectora de la Universitat realitzarà, si és el cas, el nomenament. 

b)  Aprovar  el  programa anual  d’activitats  de  la  Càtedra  a  proposta  del  director  o  de  la
directora, així com la memòria econòmica o el pressupost corresponent a les dites activitats. 

c)  Efectuar  el  seguiment  del  desenvolupament  del  projecte,  així  com  de  les  activitats
acadèmiques que s’organitzen.

d) Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts, resolent tot allò que siga
possible  de  forma  immediata  o  sol·licitant,  en  cas  contrari,  la  intervenció  dels  responsables
adequats.

e)  Aprovar  la memòria anual  de les activitats realitzades per la  Càtedra,  a proposta del
director o directora.

4. Les funcions de secretaria seran exercides per la persona membre de la Comissió Mixta
que designe el que ostente la presidència d’aquesta.

Les actes, acords o informes que, si és el cas, emeta la Comissió Mixta, hauran de remetre’s
a la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern.

HUITENA.- Reunions de la Comissió Mixta

La Comissió Mixta es reunirà almenys dues vegades; en la primera reunió, a més de la
constitució, s’efectuarà  la  ratificació  o  proposta  de nomenament,  si  és  el  cas,  de  la  persona
responsable  de la  Càtedra. En la  segona reunió,  es  discutirà  i  aprovarà,  si  és procedent,  la
memòria econòmica o pressupost de les activitats, i les activitats a desenvolupar.

Sense perjuí  d’això,  la  Comissió  Mixta podrà reunir-se totes les vegades que considere
necessari, a petició de qualsevol de les parts firmants del conveni. 

NOVENA.- Pla de treball 

La Universitat, en relació amb el funcionament de la Càtedra de Dret Foral Valencià, dins del
marc  general  d’assessorament  acadèmic  i  científic  integral  per  a  la  posada  en  marxa  dels
continguts i objectius acadèmics perseguits per aquesta, es compromet a vetlar per la qualitat 
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científica dels continguts i objectius esmentats i pel correcte compliment del programa d’activitats
que la Comissió Mixta aprove a partir de la proposta elaborada per la persona responsable de la
Càtedra.

DESENA.- Vigència

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la firma i mantindrà la seua vigència
fins al 31 de desembre de 2018, sense perjuí del que estableixen les clàusules tercera i cinquena
quant al període de realització i justificació de despeses subvencionables, respectivament.

ONZENA.- Lloc de realització

Les activitats objecte d’aquest conveni es realitzaran en la seu de les instal·lacions pròpies
de la  Universitat  o  en qualsevol  altre  espai  determinat  de  comú acord  per  la  Universitat  i  la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

DOTZENA.-  Confidencialitat,  propietat  intel·lectual ,  publicació  i  explotació  de
resultats

La  confidencialitat,  la  propietat  intel·lectual,  la  publicació  i  explotació  de  resultats  es
regularà, de mutu acord entre la Universitat  i  la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, en el marc de la normativa vigent.

TRETZENA.- Causes d’extinció 

Són causes de resolució del present conveni les següents: 

a) El transcurs del termini de vigència previst.

b) El mutu acord de les parts firmants.

c) L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions i compromisos assumits en
el present conveni.

En este cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè  complisca  en  un  termini  de  quinze  dies  amb  les  obligacions  o  compromisos  que  es
consideren  incomplits, o  formule  les  al·legacions  que  considere  oportunes  referides  al  dit
incompliment.  Si  transcorregut  este  termini  no  es  formularen  al·legacions  i  persistira
l'incompliment, la part que va requerir notificarà a l'altra part firmant la concurrència de la causa de
resolució i s'entendrà resolt el conveni.

d) Per denúncia unilateral de qualsevol de les parts, per mitjà de comunicació expressa per
escrit a l’altra part, amb almenys dos mesos d’antelació a la data en què haja de donar-lo per
acabat.

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
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En tot cas, la resolució anticipada del conveni no afectarà les activitats en curs i s'hauran de
finalitzar les tasques pendents.

CATORZENA.- Règim jurídic del conveni

El  present  conveni  té  caràcter  administratiu  i  es  regirà  pel  que  estableixen  les  seues
clàusules,  en el  marc de les previsions de caràcter bàsic  contingudes en la  Llei  40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions,  i  en  el  Reglament  de  desplegament  d’aquesta  última,  aprovat  pel  Reial  decret
887/2006, de 21 de juliol, tot això en relació amb el que disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de
la  Generalitat,  d’hisenda  pública,  del  sector  públic  instrumental  i  de  subvencions,  i  el  Decret
176/2014, de 10 d’octubre del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i
el seu registre.

Les  controvèrsies  que puguen  plantejar-se  sobre  la  interpretació  i  execució  del  present
conveni hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts, a través de la Comissió Mixta. Si no
es pot aconseguir l'acord esmentat, els possibles litigis hauran de resoldre’s de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I estant les parts d’acord amb el contingut d’aquest document, i perquè així conste en prova
de la seua conformitat, es firma per triplicat exemplar en el lloc i la data indicats al començament
del text.

LA RECTORA  DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI

GENERAL
Per Acord i determinació de 16 d’abril de

2018, per absència, la Rectora en funcions,

Isabel Vázquez Navarro

EL CONSELLER DE TRANSPARÈNCIA,
RESPONSABILITAT SOCIAL,

PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

Manuel Alcaraz Ramos
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