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CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDENCIA I 

CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, I LA UNIVERSITAT DE 

VALENCIA - ESTUDI GENERAL, PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ EN 

SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

REUNITS 

Per una part, el Consell, representat per Mónica Oltra Jarque, Vicepresidenta del Consell i 

Consellera d ' Igualtat i Polítiques Inclusives, nomenada per Decret 6/20 l 9, de 17 de juny, del 
president de la Generalitat, pel qua! nomena les persones titulars de les vicepresidencies i de les 
conselleries, que esta autoritzada pera la signatura d 'aquest conveni per Acord del Consell de data 
9 de juliol de 2021. 

Per l' altra part, María Vicenta Mestre Escrivá, en condició de Rectora de la Universitat de Valencia 
- Estudi General, que actua en nom i representació d 'aquesta, legitimada per a aquest acte 
conforme a les atribucions que li confereix l' article 94 deis Estatuts de la Universitat de Valencia, 
aprovats per Decret 128/2004, de 30 de julio 1, del Consell, i facultada a partir del seu nomenament 
pel Decret 41/2018, de 6 d'abril , del Consell. 

Les parts intervenen en la representació i amb les facultats que els seus respectius carrecs els 
confereixen; es reconeixen bastant capacitat i legitimació en dret pera atorgar el present conveni , 
i a aquest efecte 

MANIFESTEN 

I. Que l'Estatut d 'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l' article 49, apartats 24 a 27, 
estableix la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de serveis socials, joventut i 
promoció de la dona, així com en materia de les institucions públiques de protecció i ajuda de 
menors, joves, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors 
necessitats de protecció especial. 

La Vicepresidencia i Conselleria d 'Igualtat i Polítiques Inclusives té assignades en virtut del 
Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, les competencies en materia de 
polítiques de prestació social, serveis socials, dependencia, persones amb diversitat funcional , 
famílies , infancia i adolescencia, adopcions, joventut, dona, persones migrants i voluntariat social. 

En desenvolupament de les previsions estatutaries, la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la 
Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix en l' article 6 que 
els serveis socials valencians, com a estructura destinada a la consecució deis diferents objectius 
de les polítiques públiques en materia de serveis socials, estaran orientats cap a la igualtat, 
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l'equitat i la promoció de la justícia social, el desenvolupament huma, l'enfocament comunitari, la 
perspectiva de genere i de la infancia, la no discriminació i la igualtat en la diversitat. 

Per la seua part, la lletra l de l'apartat 1 de l' article 28 de l' esmentada norma disposa que 
correspon a la Generalitat la competencia en materia d'estudi, investigació, divulgació i avaluació 
de les situacions de necessitats socials que es plantegen en l'ambit deis serveis socials, a fi de 
conéixer-ne les causes i articular els mitjans oportuns per a la seua prevenció, rehabilitació, 
atenció i intervenció, així com la identificació de les localitzacions territorials amb majar 
vulnerabilitat, i l'article 119 recull l'obligació de la Generalitat d'impulsar la realització de 
projectes d' investigació i innovació que tinguen per objecte el desenvolupament de nous serveis, 
productes, tecniques o procediments aplicats per a la seua millora, així com per a la consecució 
deis fins i objectius que es consideren prioritaris. 

Finalment, l' article 120 estableix que la investigació que es realitze en el marc del Sistema Públic 
Valencia de Serveis Socials estara fonamentalment orientada a la generació d 'estrategies i bones 
practiques i innovació social, en resposta a les necessitats i les expectatives de la ciutadania. 

11. Que segons el Decret 170/2020, de 30 d 'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament 
organic i funcional de la Vicepresidencia i Conselleria d 'Igualtat i Polítiques Inclusives, en 
l'article 19, apartat 2, estableix, entre altres, les següents competencies de la Direcció General de 
l' Institut Valencia de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials: 

"g) Impulsar la innovació i cooperació amb aquelles institucions i entitats que tinguen com 
a finalitat les activitats investigadores, formatives, d' avaluació i de gestió de la qualitat en serveis 
social s." 

111. Que la Universitat de Valencia - Estudi General és una entitat de dret públic de caracter 
multisectorial i pluridisciplinari que exerceix actlv1tats de docencia, investigació i 
desenvolupament científic i tecnológic, i compta amb una dilatada experiencia en la realització de 
projectes d' investigació i estudis sobre polítiques públiques, per grups d ' investigació en l' ambit 
del desenvolupament territorial i en serveis socials de la Comunitat Valenciana. 

IV. Que els serveis socials, com a sistema de proximitat i d 'atenció fonamentalment a les persones, 
necess iten la generació d' investigació científica que ajude a determinar les millors polítiques a 
desenvolupar, sent fonamental el paper de les universitats públiques com a generadores de 
coneixement per mitja del desenvolupament d 'investigacions aplicades. 

V. Que les parts tenen objectius i interessos comuns en l'area deis serveis i les polítiques socials. 

VI. Que la finalitat d ' aquest conveni és canalitzar a favor de l'entitat beneficiaria prevista la 
subvenció que figura en la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat pera 
l' exercici 2021, dins del credit consignat a la Vicepresidencia i Conselleria d ' Igualtat i Polítiques 
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Inclusives, en el capítol IV, "Transferencies corrents", l'import de la dotació del qual és de 60.000 
€, així com establir les condicions i compromisos que ha de complir aquesta entitat. 

La Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat pera l' exercici 2021 , preveu 
una línia de subvenció en el programa 311.40, Institut Valencia de Formació, Investigació i Qualitat 
deis Serveis Socials, línia S5 l 78000, "Foment de la investigació en serveis socials a la Comunitat 
Valenciana, del capítol IV, i en concreta la finalitat i la dotació, un deis beneficiaris previstos de la 
qual és la Universitat de Valencia - Estudi General. 

VII. Que en virtut de la Resolució de 21 de marc; de 2019, del director general de Relacions amb 
les Corts, es publica el Conveni marc entre la Generalitat, a través de la Vicepresidencia i 
Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives, la Diputació Provincial de Valencia, la Universitat 
de Valencia - Estudi General, la Mancomunitat de la Ribera Alta i I' Ajuntament d' Alzira, pera la 
constitució d' un laboratori social especialitzat en serveis socials, a la comarca de la Ribera Alta, 

en el DOGV número 8571 , de 29 de man; de 2019. 

Aquest conveni específic es formalitza en execució del conveni marc esmentat en el paragraf 
anterior, en virtut de l' estipulació cinquena d' aquest, entre la Generalitat, a través de la 
Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i la Universitat de Valencia - Estudi 

General. 

Tant la naturalesa del conveni marc, segons l' estipulació quarta, com la d 'aquest conveni específic, 
és de caracter administratiu i es traba exclos de l'ambit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, perla qua! es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014. 

Es regira igualment per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pe! que 
estableix el títol Xi disposicions concordants de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d' hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com pe! que estabJeix la 
Llei 40/2015, d' l d'octubre, de regim jurídic del sector públic, i el Decret 176/2014, de 10 
d 'octubre, del Consell, que regula els convenís que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

VIII. En la redacció d' aquest conveni específic de col· laboració (d'ara en avant específic) subscrit 
arran del conveni marc esmentat, s 'observara el que estableix el Decret 176/2014, de 10 d' octubre, 
del Consell, que regula els convenís que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

IX. La subvenció a la qua! es refereix aquest conveni no necessita ser notificada o comunicada a la 
Comissió Europea, perno reunir els requisits de l' article 107.1 del Tractat de funcionament de la 
Unió Europea, perla qua! cosa queda exempta de l' obligació a que es refereix l' article 3 del Decret 
128/2017, jaque l' entitat beneficiaria no és una empresa que intervinga en el transit economic amb 
una activitat dirigida a l' obtenció de benefici economic, ni a l' ajuda concedida per la seua 
naturalesa, ni falseja o pot falsejar la competencia, ni els intercanvis comercials entre els estats 
membres de la Unió Europea. 
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D'acord amb aixo, les dues parts intervinents signen aquest conveni específic de col· laboració, que 
es regira d'acord ambles següents: 

CLAUSULES 

Primera. Objecte del conveni 

Aquest conveni específic té per objecte la concessió d'una subvenció per a foment de la 
investigació en serveis socials de la Comunitat Valenciana. 

Les Jínies estrategiques i els objectius generaJs del projecte d'investigació del laboratori de serveis 
socials de la Ribera Alta (Valencia), durant l'exercici 2021 , són les següents: 

l. Analisi de l'eficacia i eficiencia deis serveis socials d'atenció primaria d'atenció 
secundaria. 

1.1 Anal itzar i identificar un sistema d' indicadors economics per al nive II funcional de 
l'atenció primaria deis serveis socials de la Comunitat Valenciana, incloent-hi els nivells d'actuació 
de caracter basic i de caracter específic. 

1.2 Analitzar i identificar un sistema d'indicadors economics per al nivel[ funcional de 
l'atenció secundaria deis serveis socials de la Comunitat Valenciana. 

1.3 Determinar !'eficacia i !' eficiencia deis serveis socials d' atenció primaria de caracter 
basic i de caracter específica partir de la utilització i validació d'indicadors economics autonomics 
i municipals. 

1.4 Determinar [' eficacia i !' eficiencia deis serveis socials d' atenció secundaria a partir de la 
utilització i validació d'indicadors economics autonomics i municipals. 

2. Analisi de l'impacte de la crisi del coronavirus en els serveis socials de la comarca de 
la Ribera Alta. 

Conéixer !'impacte de la COVID-19 en els serveis socials d'atenció primaria de caracter basic i de 
caracter específica través de l' estudi de la comarca de la Ribera Alta. 

3. Analisi de les actuacions en materia d'igualtat en els municipis de la comarca de la 
Ribera Alta. 

Conéixer l 'estat actual deis recursos en els municipis de la Ribera Alta en materia d' igualtat i 

violencia contra les dones: plantilla de professionals, adscripció administrativa, tipologia de 
recursos, funcions que duen a terme, resposta davant de la crisi sanitaria provocada per la COVID-
19, nivell de demanda per part de la població. Així mateix, de conformitat amb el transcurs 
d'aquesta línia estrategica, es planteja la possibilitat de constituir propostes en materia d' igualtat en 
cadascun deis ajuntaments de la Ribera Alta en coherencia amb la seua idiosincrasia municipal i les 
possibilitats d' actuació . 
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4. Analisi i estudi sobre l'envelliment actiu de la població a la comarca de la Ribera Alta. 

Propasar actuacions i intervencions en materia d' envelliment actiu dirigit a les persones deis 
diferents municipis que integren la comarca de la Ribera Alta, una vegada conegudes i analitzades 
les actuacions actualment dutes a terme en la materia. 

Segona. Metodología del projecte d'investigació 

En el ruare de les restriccions de mobil itat derivades de la crisi de la COVID-19 i amb les 
limitacions que aquestes imposen, per a la consecució deis objectius formulats en el projecte 
d ' investigació, s ' utilitzara una metodologia quantitativa a través de la tecnica de revisió en fonts 
secundaries, documentals i jurídiques, tant en el que concerneix els objectius en materia 
d' indicadors, com en aquells relatius a la igualtat i a l 'envelliment actiu de la població. 

D' altra banda, s ' emprara la tecnica de l' enquesta pera poder desenvolupar un diagnostic territorial 
de les necessitats, manques i demandes de les persones, amb la finalitat de radiografiar el conjunt 
d'espais vulnerables de la Comunitat Valenciana, a través deis equips professionals deis diferents 
nivells funcionals del Sistema Públic Valencia de Serveis Socials . 

Tercera. Despeses subvencionables i quantia d'aquestes 

La Vicepresidencia i Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives, financ;:ara el desenvolupament 
de les activitats a executar previstes en la clausula segona amb carrec a l' aplicació pressupostaria 
16.04.03.311.40, línia de subvenció S5 l 78000, que figura en la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat pera l' exercici 2021 , dotada amb un import de seixanta mil euros 
(60.000 €)pera la Universitat de Valencia -Estudi General. 

Es consideren despeses subvencionables amb carrec a aquest conveni aquelles en que incórrega 
l' entitat beneficiaria pera la realització de les activitats detallades en la clausula primera d'aquest 
conveni, sempre que, resultant necessaries per a la seua consecució, corresponguen de manera 
indubtable a l' activitat subvencionada, d'acord amb la naturalesa d 'aquesta, i es realitzen en el 

termini establit en aquest conveni. 

Seran despeses subvencionables, aquelles generades entre l' 1 de gener de 2021 i l' 1 de desembre de 
2021 , de conformitat amb l ' article 31 de la Llei 3 8/2003 , de 1 7 de novembre, general de 
subvencions, pels conceptes següents: 

l. Sous i cotitzacions socials del personal docent i investigador i d'administració i serveis 
propis, que es destinen al desenvolupament de les actuacions indicades en la clausula segona. La 
seua imputació podra realitzar-se de dues maneres: 

1.1. Per l' abonament de complements retributius perla realització de les diferents 
tasques necessaries per a dur a terme les actuacions compromeses en la clausula tercera, fins a un 
maxim del 30 % de la quantitat subvencionada. La seua justificació documental es realitzara 
mitjanc;:ant l' aportació deis documents de nomines i TC2 de cotitzacions a la Seguretat Social en 
que s'hagen abonat aquests complements retributius. 
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1.2 Per la dedicació horaria imputada al projecte. Aquesta s' acreditara mitjanc;:ant el 
calcul del cost/hora de cadascun deis membres de l' equip d' investigació i de la certificació del 

detall d ' aquesta dedicació per persona/mes/activitat. 

2. Dietes, trasllats i allotjament, tant del personal propi de la Universitat de Valencia -
Estudi General com del personal tecnic de suport participant en el projecte d' investigació. 

3. Des peses corresponents als serve is prestats per professionals, entitats o empreses amb les 
quals es contracten els serveis necessaris per al desenvolupament del projecte, incloent-hi 
l' elaboració de materials i documents o adquisició de material fungible. 

4. Honoraris, trasllats i allotjament del personal docent i investigador extern a la Universitat 

de Valencia - Estudi General , que estiga col· laborant amb el projecte d' investigació, tant en la 
realització comen l'obtenció de resultats de la investigació. 

5. Contractes de personal tecnic de suport. La seua justificació documental es realitzara 
mitjanc;:ant l' aportació del corresponent contracte de treball , així com deis documents de nomines i 
TC2 de cotitzacions a la Seguretat Social. 

6. Prestacions de serveis realitzades per determinades unitats de la Universitat de Valencia -
Estudi General. Es justificara mitjanc;:ant document de compensació interna, amb el detall deis 
serveis realitzats . Les tarifes seran les publicades en el Reglament d 'execució pressupostaria de la 
Universitat. 

7. Despeses indirectes que complisquen el que s'estableix sobre aquest tema per l'article 
31.9 de la Llei general de subvencions, imputades pel beneficiari de l' activitat subvencionada en la 
part que raonablement corresponga, d 'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment 
admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguen al període en que 
efectivament es realitza l' activitat, fins al 20 % de la quantitat subvencionada. 

8. Qualsevol altra despesa de personal i/o funcionament derivada de la realització de les 
actuacions indicades en la clausula primera, com ara aquelles relacionades amb la traducció, revisió 
lingüística de materials produ"its, missatgeria o transport d'aquests, entre altres. 

Tant per als costos de personal propi com de personal contractat, quedaran compresos en aquest 
concepte les retribucions del personal que participe en la preparació i realització de les diferents 
activitats, i es podran incloure salaris, assegurances socials i, en general, tots els costos imputables 
al cost del personal participant en el desenvolupament d ' aquestes activitats. 

Tindran la consideració de despesa efectiva les quantitats satisfetes per l' entitat beneficiaria en 
concepte d' IVA i la resta d' impostos indirectes de les despeses en les activitats objecte del conveni, 
sempre que el seu import no puga ser recuperat totalment o parcialment per aquesta, la qual cosa 
haura d' acreditar-se degudament. 

Els beneficiaris podran subcontractar part de l' activitat subvencionada, en els termes establits en 
l' article 29 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta 
subcontractació no excedira el 50 % de l' import de l' activitat subvencionada sumant els preus de 
tots els subcontractes. 
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Quan l' import de l'activitat a subcontractar supere les quanties establides en la normativa vigent 
reguladora deis contractes del sector públic, per al contracte menor, el beneficiari haura de 
sol· licitar com a mínim tres ofertes de diferents prove"idors, amb caracter preví a la contractació del 
compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials 
característiques de les despeses subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats 
que el subministren o presten. 

De conformitat amb el que disposa l' article 29.7 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre, general de 
subvencions, en cap cas podra concertar el beneficiari l' execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb les persones o entitats que s' enumeren en l'esmentat article. En el cas de 
subcontractació total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades amb el 
beneficiari, entenent-se per persones vinculades les definides en l' article 68 del Reglament de la 

Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887 /2006, de 21 de julio!, només es podra 
realitzar la subcontractació quan concórreguen les circumstancies següents: 

l. Que la contractació es realitze d 'acord ambles condicions normals de mercat. 

2. Que s' obtinga l'autorització previa de l'órgan concedent, sempre que aquesta 
subcontractació no arribe al 25 % de l' import de l'activitat a realitzar, sumant els preus de tots els 
subcontractes. 

Quarta. Pagament de la subvenció Justificació i termini 

D' acord amb l' article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions, es lliurara immediatament una vegada signat el 
conveni la quantia de 18.000 €, corresponent al 30 % de l'import de la subvenció concedida. 

El pagament de la resta de la subvenció es realitzara amb la justificació previa per la Universitat de 
Valencia - Estudi General de la realització de l ' activitat en els termes previstos a continuació, 
mitjanc;ant una transferencia bancaria en el compte que designe la Universitat. 

La Universitat de Valencia - Estudi General justificara la realització d'activitats en la forma 
establida en l' article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per mitja 
de la presentació del corresponent compte justificatiu simplificat, el contingut del qua! s' ajustara al 
que disposa l' article 75 del Reglament de la Llei general de subvencions, i que, d 'acord amb 
aquesta normativa, es compondra deis documents següents: 

a) Una memoria d' actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en el present 
conveni, amb la indicació de les activitats realitzades i deis resultats obtinguts. 

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la 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 financ;at l'activitat subvencionada, amb la 
indicació de l' import i la procedencia. 
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d) Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el suposit de romanents no aplicades, així 
com deis interessos que se'n deriven. 

A aquests efectes, la Vicepresidencia i Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la 
Direcció General de l'Institut Valencia de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials, 
requerira la documentació justificativa de les despeses produ"ides en cadascun deis huit apartats de 
la clausula tercera del present conveni. 

Les factures corresponents a les despeses corrents acollides al present conveni s'ajustaran al que 
estableix el Reía! decret 1619/2012, de 30 de novembre, pe! qua! s'aprova el Reglament que regula 
les obligacions de facturació. 

En tot cas, haura d ' observar-se el que estableixen els articles 30 i 31 de l ' esmentada Llei general de 
subvencions respecte a la justificació de les subvencions públiques i de les despeses 
subvencionables. 

El pagament de la resta de I' aj uda es real itzara previa justificació de l' import total de la subvenció 
concedida, que haura de presentar-se abans del l O de desembre de 2021. 

S'eximira de l'obligatorietat d' acreditar el pagament efectiu de les cotitzacions a la Seguretat Social 

generades en els mesas de setembre, octubre i novembre, atés que, per a alguns deis codis de 
compte de cotització, la Universitat de Valencia disposa d'una autorització, acreditada mitjan9ant la 
Resolució núm. 9 de 28 de desembre de 1987, perla qua! l'ingrés de les quotes s'ha de realitzar al 
cap deis tres mesas de la data de generació . En aquest sentit, els corresponents documents TC 1 
TC2 es presentaran una vegada s' hagen pagat. 

Es considerara despesa realitzada la que haja sigut efectivament pagada amb anterioritat a la 
finalització del període de justificació, a excepció deis pagaments a la Seguretat Social indicats en 
el paragraf anterior. 

En el cas que les activitats siguen finan9ades , a més de per la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s' hauran d' acreditar l'import, la procedencia i l'aplicació d' aquests fons a 
les activitats subvencionades. En cap cas, la suma de tates les ajudes podra superar la despesa 
efectuada. 

En cas que les despeses elegibles justificades siguen inferiors a la subvenció concedida, sera 
procedent la minoració en la quantitat corresponent. 

L'entitat haura de presentar, juntament arnb la documentació justificativa de les despeses, una 
acreditació de trabar-se al corrent o exempta, si és el cas, del compliment de les seues obligacions 
tributaries i amb la Seguretat Social , així com de trabar-se al corrent en el pagarnent de les seues 
obligacions per reintegrament de subvencions, en els termes que disposen l' article 34.5 de la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l' article 24, del Reglament d' aplicació 
d'aquesta, aportant a aquests efectes les corresponents declaracions responsables. 

Cinquena. Comprovació de la subvenció i pla de control 

Atesa la naturalesa de l' activitat subvencionada i la finalitat de la subvenció concedida, de 
conformitat amb l' article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d' hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions, la Direcció General de l'Institut Valencia de 
Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials comprovara l'adequada justificació de la 
subvenció, la realització de l'activitat o el compliment de la finalitat que determinen la concessió o 
el gaudi de la subvenció, així com si ha pogut haver-hi una concurrencia amb altres subvencions 
que comporte la modificació de la concessió. 

Així mateix, es realitzara la comprovació administrativa de la justificació documental de la 
subvenció concedida mitjarn;ant la revisió de la documentació justificativa establida en el present 
conveni com d'aportació preceptiva per l' entitat beneficiaria. 

La comprovació material de !' efectiva realització de l' activitat, de !' existencia de la condició o del 
compliment de la finalitat es realitzara en els termes establits en el pla de control que a aquest 
efecte sera elaborat per l'organ gestor de la subvenció i que, de conformitat amb el que s' estableix 
en l 'apartat 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d' hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions, sera de caracter administratiu i a posteriori, mitjan9ant un 
criteri de selecció de mostra aleatori i amb un 30 % d'ajuda pagada. 

Aquesta comprovació es dura a terme per a cadascuna de les dues justificacions parcials 
presentades. 

Sisena. Incompliments i reintegraments 

En el cas que la justificació no cobrisca tot I' import rebut de forma anticipada a fi de regularitzar
lo, comen9ara el procediment de reintegrament d' acord amb les previsions contingudes en l'article 
172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d ' hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 

Seran considerades causes de reintegrament, en virtut deis articles 37 i 40.1 de la Llei 38/2003 , de 
17 de novembre, general de subvencions, els casos següents: 

a) Incompliment de l'obligació de justificació. 

b) Obtindre la subvenció sense reunir les condicions requerides. 

c) Incompliment de la finalitat pera la qual la subvenció va ser concedida. 

d) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció. 
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D' acord amb l' article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d ' hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions, les quantitats a reintegrar tindran la consideració 
d'ingressos de dret públic i generaran interessos de demora des de l' endema del seu venciment. 

L' interés de demora resultara de l' aplicació, pera cada any o període deis que integren el període 
de calcul, de l' interés legal fixat en la Llei de pressupostos generals de l 'Estat per a aquests 
exercicis, de conformitat amb el que s' estableix en l'article 16 de Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d' hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

La Direcció General de l'Institut Valencia de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials 
realitzara el control i seguiment de les accions, a través de les comprovacions que considere 
necessáries, perque el beneficiari complisca les seues obligacions i les condicions i termes fixats 

per aquest conveni. 

Setena. Obligacions de les parts 

L'entitat beneficiaria es comprometa: 

l. Desenvolupar el projecte d'investigació del laboratori de serveis socials de la Ribera Alta 
durant l' exercici 2021 tal com s' expressa en la clausula primera i segona del present conveni . 

2. Comunicar a la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la 
concessió, si és el cas, de les ajudes rebudes d'altres administracions públiques o ens públics o 
privats destinades als mateixos fins. 

3. Facilitar tates les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que li 
siguen requerides per la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, així com 
comunicar les incidencies i variacions que s' hi produ"isquen. 

4. Sotmetre's i prestar la seua col· laboració a les funcions de control financer que 
corresponen als organs competents de la Generalitat en relació amb la subvenció concedida. 

5. Així mateix, haura de complir la resta d'obligacions derivades de la normativa aplicable 
en materia de subvencions. 

La Generalitat es comprometa: 

l. Efectuar el pagament de l' ajuda conforme a les previsions de la llei de pressupostos anual 

i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d ' hisenda pública, del sector públic instrumental i 
de subvencions. 

2. Realitzar la comprovació de !' efectiva dedicació de les despeses aportades per l' entitat 
coma subvencionables a la realització deis fins i de l' actuació subvencionats. 

Huitena. Transparencia 

Les ajudes concedides amb carrec a aquest conveni hauran d 'ajustar-se al que es preveu en la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participació ciutadana de la 
Comunitat Valenciana, en tot el que es refereix a informació i publicita!. 
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Novena. Confidencialitat i drets de propietat intel · lectual deis resultats 

Durant la vigencia del present conveni, així com després de l'acabament o la resolució del conveni 
per qualsevol causa, les parts es reconeixen un deure de confidencialitat mutu i s 'obliguen a no 
divulgar cap informació confidencial que estiga relacionada amb l'altra part. 

Els resultats científics del projecte d 'investigació seran propietat de la Universitat de Valencia -
Estudi General. 

Desena. Comissió mixta de seguiment i control 

De conformitat amb el que preveuen l' article 9 del Decret 176/2014 i l'artic le 49.f de la Llei 
40/2015, d' 1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic, es constitueix un organ mixt de 
seguiment i control, que estara integrat per dos representants de cadascuna de les parts. 

La comissió mixta estara composta pels membres següents: 

Perla Universitat de Valencia- Estudi General: 

• La persona que ocupe el Vicerectorat d 'Innovació i Transferencia, o la persona en qui 
delegue. 

• La investigadora o investigador principals del projecte. 

Perla Vicepresidencia i Conselleria d 'Igualtat i Polítiques Inclusives: 

• La persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencia de Formació, Investigació i 
Qualitat deis Serveis Socials, o la persona en qui delegue. 

• Una tecnica o tecnic adscrits a la Direcció General de l' Institut Valencia de Formació, 
Investigació i Qualitat deis Serveis Socials. 

Exercira la presidencia de la comissió mixta la persona titular de la Direcció General de l'Institut 
Valencia de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials, o la persona en qui delegue, i la 
secretaria de la comissió mixta una tecnica o tecnic adscrits a la Direcció General de l' Institut 
Valencia de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials, o la persona en qui delegue. 
Així mateix, en la designació deis representants de la Generalitat es procurara la presencia 
equilibrada de dones i homes, en aplicació del que es preveu en el II Pla d ' igualtat de dones i 
homes de l 'Administració de la Generalitat, aprovat per I 'Acord de 1 O de mar9 de 2017 del 
Consell. 

La comissió mixta de seguiment i control realitzara les funcions següents, de conformitat amb 
l'estipulació huitena del conveni marc: 

l. Supervisar l' execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessaries amb la finalitat d 'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, 
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incloent-hi a aquest efecte la so lució, en primera instancia, de les controversies d' interpretació i 
compliment que puguen plantejar-se respecte del present conveni. 

2. Informar les parts deis retards i incidencies que es puguen presentar durant l' execució del 

convern. 

3. Emetre, si ho acorda la comissió, un informe o valoració final sobre el grau de compliment deis 

objectius consignats en el conveni present. 

La comissió mixta s'ajustara quant al seu funcionament al que estableixen els articles del 15 al 22 
de la Llei 40/2015, d' 1 d' octubre, de regim jurídic del sector públic que regula els organs 
col · legiats, i el Decret 176/2014, de 1 O d' octubre, del Consell, abans esmentat. 

Les actes, els acords i els informes que s' emeten en el desenvolupament i l' execució de les funcions 
de la comissió mixta de seguiment, hauran de remetre 's a la Direcció General de l' Institut Valencia 
de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials de la Vicepresidencia i Conselleria 

d'lgualtat i Polítiques Inclusives, i a la Universitat de Valencia - Estudi General. 

Onzena. Regim de compatibilitat 

La present ajuda és compatible amb la percepció per l' entitat beneficiaria d' altres subvencions, 
patrocinis, ajudes, ingressos, recursos, etc., procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats que financen les activitats subvencionades, si bé la beneficiaria haura de comunicar-ne 
expressament a la Vicepresidencia i Conselleria d' lgualtat i Polítiques Inclusives la sol · licitud i 
l'obtenció. La comunicació de l' obtenció d ' altres ajudes haura de realitzar-se tan prompte com siga 
coneguda per la beneficiaria i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l' aplicació deis fans 

concedits. 

En cap cas l' import de la subvenció, ailladament o en concurrencia amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos, podra superar el cost pera la beneficiaria de l' activitat subvencionada. 

L'obtenció concurrent d' altres aportacions no declarades per la beneficiaria donara lloc a la 

resolució total de l' ajuda concedida. 

L'obtenció sobrevinguda d'altres aportacions o !'existencia d'altres fonts de finanyament no 
previstes per la beneficiaria que, en conjunt amb l' ajuda concedida per mitja de la present 
resolució, excedisquen el cost de l' activitat subvencionada, donaran lloc a la minoració de la 
subvenció per a adequar-la al límit expressat i, si és el cas, a l'exigencia de reintegrament de les 
quantitats indegudament percebudes, amb els seus interessos, des de la data de percepció. A aquests 
efectes, l 'entitat beneficiaria informara la Vicepresidencia i Conselleria d ' lgualtat i Polítiques 
Inclusives de l' obtenció d 'altres fonts de finanyament durant els quinze dies següents a aquell en 
que la beneficiaria tinga notícia de la concessió o percepció. 

12 

CSV:21CKNN6L:HUXVXHMS:69282J4S URL de validació:hnps://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena- 21CKNN6L:HUXVXHM5:69282J4S 



Dotzena. Control i seguiment 

La Direcció General de l' Institut Valencia de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials 
realitzara el control i seguiment de les accions, a través de les comprovacions que considere 
necessaries, per al compliment pel beneficiari de les seues obligacions i de les condicions i termes 
fixats per aquest conveni . 

Donara lloc a !'obertura d' un expedient de revocació total o parcial de la subvenció concedida, amb 
l' obligació de reintegrament de les quantitats que s' hagen lliurat, quan concórreguen les causes de 
l' article 37 de la Llei general de subvencions i, particularment, les següents: 

1. L' incompliment de les condicions i terminis establits, així com de les obligacions indicades en la 
clausula anterior. 

2. La falta de justificació de les des peses efectivarnent realitzades i la concessió després de la data 
de la signatura del present conveni d' altres ajudes públiques que en el seu conjunt excedisquen els 
lírnits establits. 

El procediment de revocació total o parcial, comporte o no el reintegrament de subvencions, 
s' iniciara d 'ofici en els termes l' article 58 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

Tretzena. Vigencia i ef ectes 

Aquest conveni entrara en vigor en el moment de la seua signatura i els seus efectes s' estendran des 
de I' 1 de gener fins al 31 de desembre de 2021 . 

Catorzena. Causes de resolució 

El present conveni podra resoldre 's per les causes següents: 

l. Per l' expiració del termini de duració d' aquest. 

2. Per rnutu acord entre les parts. 

3. Per l' incomplirnent per qualsevol de les parts de les condicions establides en el present 
conveni, sense perjudici del que es disposa en l' article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

4. Per decisió unilateral d' una de les parts, rnitjarn;:ant la comunicació expressa per escrita 
l' altra part amb una antelació mínima de dos mesas respecte a la data en que el considere canelos . 

En tot cas, la resolució anticipada no afectara les activitats en curs, les quals la Universitat de 
Valencia - Estudi General podra continuar fent, si bé únicament es podran incloure en el compte 
justificatiu aquelles activitats realitzades fins a la resolució del conveni. 
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Quinzena. Legislació i jurisdicció aplicables 

La resolució de les controversies que puguen plantejar-se sobre la interpretació i l'execució 
d 'aquest conveni hauran de resoldre 's de mutu acord entre les parts, en el si de la comissió mixta 
que fixa la clausula huitena del present conveni. 

Pera qualsevol controversia que no puga resoldre 's en la comissió mixta, les parts se sotmetran a la 
jurisdicció contenciosa administrativa i als jutjats i tribunals de la ciutat de Valencia. 

Estant les parts d'acord amb el contingut d'aquest document, per deixar constancia i prava de 
conformitat, és signat. 

La vicepresidenta del Consell i consellera d ' Igualtat i 
Polítiques Inclusives 

Firmado por Mónica Oltra Jarque el 
22/07/2021 08:54:22 
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La rectora de la 

Universitat de Valencia- Estudi General 

Firmat per María Vicenta Mestre Escriva -
 el 21/07/2021 09:06:23 
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