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\!JI ID VALENCIA 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONC>MIC I LA UNIVERSITAT DE 

VALENCIA-ESTUDI GENERAL, PER AL FOMENT I LA DIFUSIÓ DE TEMATIQUES 

RELACIONADES AMB LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONQMIC DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CATEDRA DE TRANSFORMACIÓ 

DEL MODEL ECONC>MIC. 

Valencia a 30 de abril de 2019 

REUNITS 

D'una banda, el Hble. Sr. Vicent Soler Marco, conseller d'Hisenda i Model 

Economic (d'ara endavant, la Conselleria} en virtut del nomenament efectuat per Decret 

8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es nomena 

vicepresidenta, consellers, secretaria i portaveu del Consell, en nom i representació 

d'aquesta, en l'exercici de les atribucions que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de 

desembre del Consell, en virtut del que es disposa en el Decret 176/2014, de 10 

d'octubre, del Consell, sobre subscripció de convenís, i expressament facultat per a 

aquest acte mitjanr;ant Acord del Consell, de data de 26 de abril de 2019. 

1 d'una altra, María Vicenta Mestre Escrivá, Sra. Rectora Mgfca. de la Universitat de 

Valencia - Estudi General (d'ara endavant, la Universitat}, amb domicili en l'Av. Blasco 

lbáñez,13, 46010 de Valencia, amb CIF Q-4618001-D, actuant en nom i representació de 

la mateixa, legitimada per a aquest acte en virtut de lefecte li reconeix la Llei Organica 

6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, legitimada per a aquest acte en virtut de 

l'article 4 deis Estatuts de la Universitat de Valencia, aprovats per Decret 128/2004, de 

30 d juliol, del Consell {DOGV 2004/8213}, modificats per Decret 45/2013, de 28 de 

rr;, el Consell (DOGV 2013/6994} i facultada a partir del seu nomenament pel Decret 

/2018, de 6 d'abril, del Consell (DOGV 2018/8270}. 

Les parts, en la representació que respectivament exerceixen, es reconeixen 

conjuntament competencia i capacitat per a subscriure aquest conveni, i a aquest efecte, 
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EXPOSEN 

l. Que ambdós entitats tenen objectius i interessos en els camps formatiu, científic,

tecnologic i cultural.

2. Que el Decret 7 /2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat pel qual es

determinen les conselleries en que s'organitza l'administració de la Generalitat, assigna

en l'article 4 a la conselleria d'Hisenda i Model Economic competencies en materia

d'hisenda, model economic i finan�ament, sector públic empresarial i fundacional de 1�

Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat, patrimoni, projectes i fon�

europeus, i tecnologies de la informació i la comunicació de l'administració.

3. Que la Conselleria d'Hisenda i Model Economic manifesta !'interés a reclamar i

col·laborar en activitats formatives, d'investigació aplicada i de transferencia del

coneixement entorn de temes relacionats amb la transformació de l'actual model

economic de la Comunitat Valenciana, i en particular, en el desplegament del Pla d'Acció

de Transformació del Model Economic del Consell, en compliment de les competencies

d'analisis, planificació, impuls, gestió, foment, programació i difusió del nou model

economic de la Comunitat Valenciana, basat en el coneixement, la innovació, la

sostenibilitat mediambiental, productiva i social, atribu"ides en l'article 18 del Decret

119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament organic i funcional d' 
la Conselleria d'Hisenda i Model Economic. 1 

4. Que al Pla Estrategic de Subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Economic per
al període 2018-2020, al Annex 11, s'inclou la línia S5123000 dins l'objectiu estrategic 6,
relatiu a impulsar el canvi cap a un model economic basat en el coneixement, la
innovació i !'obertura a !'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat ambiental,
productiva i social.

5. Que la Universitat de Valencia - Estudi General esta interessada a col-labo·rar amb la
Conselleria en este tipus d'iniciatives, realitzant estudis i programes divulgatius que

puguen tindre una projección social i territorial.

6. Que la Universitat i la Conselleria van subscriure el 16 de novembre de 2018 un primer
Acord de Cooperació per al Foment i Difussió de Tematiques relacionades amb la
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Transformació del Model Económic de la Comunitat Valenciana, a través de la Cátedra de 

Model Económic. 

7. Tenint en compte l'anteriorment exposat, la Universitat i la Conselleria estimen oportú
formalitzar el present conveni, d'acord amb les següents,

CLAUSULES 

Primera.- Objecte del Conveni 

Complint als objectius anteriors, és objecte del present Acord de cooperació, 
determinar la col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Model Economic, a través de 
la Secretaría Autonomica de Model Economic i Finan�ament, i la Universitat de Valencia -
Estudi General en el estudi, propostes, foment del coneixement i la difusió de tematiques 
relacionades amb la perspectiva circular de l'Economia i els recursos hídrics, en el marc 
de la transformació del actual model economic de la Comunitat Valenciana cap a un altre 
basat en la innovació, el coneixement, i la sostenibilitat des d'un punt de vista 
mediambiental, productiu i social, a través de l'activitat de la «Catedra Transformació 
Model Economic» 

Segona.- Obligacions de les parts 

Correspon a la Universitat, a través de la Catedra Transformació Model Economic, 
realitzar les següents activitats: 
1- Dur a terme, en primer lloc, una activitat d'estudi i propostes d'actuació en la materia

de l'Economia de l'Aigua i els recursos hídrics de la Comunitat Valenciana, introdu·int
ne

t
ls onceptes de l'Economia Circular.

2- Difu 1ó per qualsevol mitja, de les tematiques relacionades l'objecte del conveni,
se re des d'una visió transformadora de l'actual model economic de la Comunitat 

alenciana. 
més, activitats diverses com ara jornades públiques, conferencies, 

seminaris, activitats de formació i extensió universitaria, així com altres activitats 
científiques que s'acorden. 

4- Realitzar tasques divulgatives al llarg del territori valencia i a través de tecnologies de
la informació i comunicació de les activitats de la Catedra i de les tematiques
concretes relacionades amb els treballs de la Catedra i la Conselleria. Així com la
publicació d'aquells escrits que puguen resultar d'interés per a ambdós.

5- En general, realitzar les distintes accions que s'acorden dins del programa d'activitats
a desplegar que siga aprovat per la Comissió Mixta.
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Correspon a la Conselleria aportar finan�ament en els termes estipulats en la clausula 

cinquena del present conveni, així com qualsevol informació i dades associades al 

desenvolupament del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Economic 2027. 

Per executar aquestes actuacions la Universitat designara un director o coordinador 

principal segons el procediment reglamentari aplicable. 

Tercera.- Colaboració entre les Catedres Universitaries 

Per tal d'aportar una visió integradora de l'impuls transformador, la «Catedra 

Transformació Model Economic» de la Universitat de Valencia establira vies de 

comunicació recíproca per compartir i difondre de manera comuna els resultats amb les 

altres Catedres Universitaries de Transformació del Model Economic de les Universitats 

d'Alacant, i de la Jaume I de Castelló. 

També tindran en consideració les tematiques objecte de les Catedres de la Direcci6 

General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, les quals seran considerades socies 

preferents en els actes que s'hi organitzen: 
- Catedra d'Empresa i Humanisme: UNIVERSITAT VALENCIA- ESTUDI GENERAL
- Catedra d'Economia Bé Comú: UNIVERSITAT VALENCIA- ESTUDI GENERAL
- Catedra d'Economia Feminista: UNIVERSITAT VALENCIA- ESTUDI GENERAL
- Catedra d'Economia Valenciana: UNIVERSITAT POLITECNICA VALENCIA
- Catedra d'Economia Blau: UNIVERSITAT D'ALACANT I UNIVERSITAT MIGUEL

HERNÁNDEZ

Quarta.- Lloc de realització 

Les activitats objecte del present conveni es realitzaran amb caracter general a la seu de 

les instal-lacions propies de la Universitat o en qualsevol altre espai determinat de comú 

acord per la Universitat i la Conselleria. 

Cinquena.- Finan�ament 

La Conselleria d'Hisenda i Model Economic finan!;ara les activitats esmentades amb 

una aportació a carrec del programa 615.20, exercici 2019, capítol IV línia S5123000 de la 

Secció 06 Hisenda Model Economic, Servei 03 (aplicació pressupostaria 

06.03.01.615.20.4), per un import maxim de 30.000 euros. D'acord amb l'article 22.2 i 28 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 168 de la Llei 1/2015, 

de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
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Subvencions, es tracta d'una subvenció de concessió directa prevista en els esmentats 

pressupostos. 

Sisena.- Despeses subvencionables 

1. Seran susceptibles de ser finan�ats pel present conveni aquelles despeses corrents,

de funcionament i de personal, que porte a terme la Universitat, necessaris i

directament relacionats amb la realització del projecte i activitats aprovades, que

hagen estat realitzades des de 1'1 de gener de 2019 fins el dia de la data establida

com termini de presentació de la justificació de les despeses del conveni.

2. Entre aquestes despeses es contemplen despeses directes (nomines de personal,

serveis professionals exteriors i despeses de difusió de projecte). Dins de les despeses

directes, les nomines del personal propi de la Universitat imputables a la realització

del projecte, poden arribar fins a un 80% de la quantitat subvencionada.

3. No es consideren subvencionables les despeses indirectes corresponents al normal

funcionament de la Universitat (lloguers, llum, aigua, telefon, neteja, material

fungible d'oficina, despeses de transport i analegs).

4. Despeses d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu d'este conveni, amb el

límit del 4% de l'import total concedit.

En qualsevol cas hauran de complir els requisits de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions (en avant, LGS). 

No sera subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, llevat que 

s'acredite documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar pel 

matei , i que no és susceptible de recuperació o compensació, en aquest cas s'haura 

reditar la no subjecció o exempció d'aquest impost o la no deducció de l'IVA suportat 

en I' dquisició de béns i serveis. En cas que s'hagués repercutit o compensat 

arcialment, s'aportara documentació acreditativa del percentatge o la part de l'impost 

susceptible de ser repercutit o compensat. 

La Comissió Mixta de Seguiment a que es refereix la clausula dotzena aprovara una 

memoria economica en el qual es quantifiquen les despeses generals previstes per a 

activitats realitzades a l'empara d'aquest conveni. 

Pel que fa a les despeses ja realitzades en l'exercici 2019 amb caracter previ a la 

signatura del present conveni, la Comissió Mixta de Seguiment ratificara els mateixos 

amb la finalitat que siguen inclosos en la memoria economica o pressupost de les 

activitats. 
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Totes aquelles activitats efectuades amb el finan�ament de la Conselleria d'Hisenda i 

Model Economic, hauran de comptar amb l'adequada publicitat institucional en que es 

fa�a constar la participació financera de la Generalitat, mitjan�ant la Conselleria 

d'Hisenda i Model Economic. 

Setena.- Pagament 

l. El pagament de la subvenció s'efectuara una vegada l'entitat beneficiaria haja

presentat la justificació documental, per mitja de compte justificatiu del gasto realitzat, 

en la que s'haura d'incloure declaració de les activitats realitzades que han sigut 

finan�ades amb la subvenció i el seu cost, tot aixo de conformitat amb el que establixen 

els articles 169 i 171 de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, 

del Sector Públic Instrumental i de Subvenció, l'article 30 de la Llei General dé 

Subvencions i l'article 72 del Reial Decret 887 /2006, de 21 de juliol , pel qual s'aprova e, 

Reglament de la Llei General de Subvencions. 

2. Amb caracter previ al pagament, tal com establix l'article 169.3 de la Llei 1/2015 de 16

de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 

Subvencions, la comprovació material de !'efectiva realització de l'activitat, existencia de 

la condició o compliment de la finalitat, es dura a terme en els termes establits en el Pla 

de Control que a aquest efecte s'aprovara per la Conselleria d'Hisenda i Model Economic. 

3. A sol-licitud de l'entitat beneficiaria, d'acord amb el previst en l'article 171 de la Llei

1/2015 de 16 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 

Instrumental i de Subvencions, es podra avan�ar a l'entitat beneficiaria, fins a un 50 per 

cent de l'import anual de la subvenció concedida amb carrec al Capítol IV, sent aquest 

percentatge d'avan�ament de la subvenció aprovat pel Ple del Consell en l'Acord 

d'aprovació del present Conveni. Atenent al que es disposa en el propi article 171.5 lletra 

g) d'aquesta Llei, la beneficiaria, en tractar-se d'una Universitat de caracter públic, podra

estar exonerada de la constitució de garanties per a l'obtenció de la bestreta. Per a aixo, 

haura de disposar d'un compte bancari específic a la qual es transferira l'import de la 

bestreta. El compte aportat en el document de domiciliació bancaria presentat amb la 

ol·licitud servira al citat objecte. 

moment de la justificació, quan s'haja sol-licitat la bestreta, es procedira a dictar la 

resolució de liquidació de les accions formatives, i al lliurament de la quantitat que haja 

resultat justificada de conformitat, sempre que sobrepasse l'import anticipat, en cas 

contrari es procedira a requerir el reintegrament de les quantitats indegudament 

percebudes. 
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En cas que no s'haja sol·licitat bestreta, es procedira a dictar la resolució de liquidació de 

les accions subvencionades i al lliurament de la quantitat que haja resultat justificada de 

conformitat. 

5. Amb caracter previ al pagament haura de quedar acreditat que l'entitat beneficiaria es

troba al corrent en les seues obligacions tributaries i front a la Seguretat Social. L.'organ 

encarregat de la tramitació podra consultar, recaptar, comprovar o demanar d'altres 

organs, administracions o prove"idors d'informació, per mitjans electronics, la informació 

sobre compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, exigides per la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o sobre altres circumstancies 

de l'entitat que, d'acord amb el present conveni i la normativa aplicable, siguen 

pertinents per a la tramitació del conveni. En cas d'oposar-se expresament a aixo, la 

Universitat haura d'aportar els certificats o preves que a aquest efecte li exigisca tant el 

conveni com la normativa aplicable. 

Així mateix, l'entitat beneficiaria haura d'acreditar mitjan�ant declaració responsable que 

no és deutora per resolució de procedencia de reintegrament, en virtud del previst a 

l'article 34.5 de la Llei general de subvencions. 

Huitena.- T rmini i forma de justificació de la subvenció 

l. Per efectuar el pagament, la Universitat s'ha d'ajustar als requisits i formes 

d>'l-+.....-r-ió que estableixen els articles 30 i 31 de la LGS, així com l'article 169 de la 

LHPG, i en tot cas, hauran de presentar la següent documentació: 

a) Una memoria d'actuació justificativa del compliment de les condicions

imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats 

realitzades i deis resultats obtinguts, detallant els mitjans emprats, les dates de 

realització, nombre d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, 

persona/es responsable/es i resum de com s'ha dut a terme cada activitat. 

La memoria haura d'estar subscrita per la persona responsable de l'actuació o 

actuacions realitzades. 

b) Aportació del material utilitzat (elements de difusió, material utilitzat per a

l'analisi i resultats del mateix, presentacions, etc.) en les activitats realitzades. 

c) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del

creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de 

pagament. 

d) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finan�at l'activitat

subvencionada amb indicació de l'import i la procedencia. 
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e) Liquidació de Despesa degudament auditada per informe d'un auditor inscrit
com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors De Comptes dependents de
l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en els termes que preveu la
següent clausula.
f) Un quadre-resum, segons model que es facilitara, on s'indique, si escau: El cosf
total del projecte, l'import deis recursos propis aportats, l'import global d'altres
ajudes públiques o privades compatibles, l'import global corresponent als costos 
elegibles, així com la intensitat de l'ajuda, expressada esta en termes percentuals. 
g) Declaració responsable signada pel representant legal de I' entitat sobre el
compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembr�,
amb exprés esment de trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions pejr
reintegrament de subvencions. 

2. Sense perjudici de tot allo abans exposat, per a la tramitació del pagament de la
subvenció a l'efecte del que establix l'apartat divuite, nombre 2.B, de l'Acord de 24
d'agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els extrems addicionals a comprovar
per la lntervenció en l'exercici de la fiscalització de la despesa (DOGV núm. 6849 de
2012.08.28), l'entitat beneficiaria ha de presentar, en tot cas, copia confrontades de les
factures originals de les despeses realitzades, degudament formalitzades de acord amb
el que establix el Reial Decret 1619/2012, d'l de desembre, pel qual s'aprova el
reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, o documents de valor
probatori equivalent en el trafic mercantil o amb eficacia administrativa incorporats en la
relació a la qual es fa referencia en l'apartat b del número anterior i, si escau, la
documentació acreditativa del pagament.

La Universitat presentara la justificació, preferentment, davant la direcció general 
competent en materia de Model Economic. També pot presentar en els llocs que preveu 
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (en endavant, LPACAP). 

3. El termini de justificació de les despeses finan�ades pel present conveni vencera el 15
de novembre de 2019, sense perjudici de la vigencia del conveni.

Novena.- Informe d'auditoria. 

L'auditoria de comptes que es duga a terme per a la revisió del compte justificatiu 
s'ajustara al que disposa l'Orde EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la 
norma d'actuació deis auditors de comptes en la realització deis treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions, en l'ambit del sector públic estatal, previstos en 
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l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

L'auditoria requerira l'emissió d'un informe en que es detallara les comprovacions 

realitzades i es fara constar tots aquells fets o excepcions .que pogueren suposar un 

incompliment per part de l'entitat beneficiaria, de la normativa aplicable o de les 

condicions imposades per a la percepció de la subvenció, havent de proporcionar la 

informació amb suficient detall i precisió perque l'organ gestor puga concloure respecte 

d'aixo. El dit informe contindra els extrems i estructura establits en l'article 7 de 

l'esmentada Orde EHA/1434/2007. 

Per a emetre !'informe d'auditoria, s'haura de comprovar: 

L'adequació del compte justificatiu de la subvenció i que la mateixa haja sigut 

subscrita per una persona amb poders suficients per a aixo. 

1) El contingut de la memoria d'actuació, constatant la possible falta de concordan�a

entre la informació continguda en esta memoria i els documents que hagen servit de

base per a realitzar la revisió de la justificació economica.

2) Que la informació continguda en la Memoria economica esta suportada per una

relació classificada de les despeses de l'activitat subvencionada en la que

s'especificara l'entitat que els ha realitzat, amb identificació del creditor i del

document -factures, nomines, butlletins de cotització a la Seguretat Social TCl i TC2,

justifi t d'ingrés de retencions - el seu import total i l'imputat a la subvenció, data

d'e · sió i data de pagament, així com que s'acompleixen les condicions establides

en el conveni i la normativa d'aplicació.

Que les entitats disposen de documents originals acreditatius deis Despeses

justificats i del seu pagament, d'acord amb el que preveu l'article 30.3 de la Llei

General de Subvencions i que els dits documents han sigut reflectits en els registres

comptables.

Els dits documents justificatius consistiran en factures electroniques, nomines, TC., 

resguards de transferencies bancaries, xecs, etc. així com copia deis extractes bancaris 

deis carrecs en el compte corresponent de l'operació justificada. 

4) Que l'entitat beneficiaria disposa d'ofertes de diferents prove"idors, en els suposits

previstos en l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions, i d'una memoria que

justifique raonablement l'elecció del prove"idor, en aquells casos en que no haja

recaigut l'adjudicació en la proposta economica més avantatjosa.

5) Que no s'ha subcontractat l'execució de l'activitat subvencionada.

6) Que no s'han obtingut 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, que siguen

incompatibles o que superen els costos de l'activitat subvencionada.
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7) Que les despeses que integren la relació acompleixen els requisits per a tindre la
consideració de Despesa subvencionable, d'acord amb el que establix l'article 31 de la
Llei General de Subvencions i el present conveni; que s'han classificat correctament, i
que es produ"ix la necessaria coherencia entre les despeses justificades i la naturalesa
de les actuacions subvencionades.

La persona auditora, que sera designada per la Universitat, haura de conservar durant un 
període mínim de huit anys a comptar de la data d'emissió de !'informe la copia de 'f 
documentació que suporta !'informe emés. 

Decima.- Reintegrament i minoració de les ajudes 

l. És procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amt
reemborsament de les quantitats percebudes i !'exigencia deis interessos de demora def 
del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i 
requisits que s'estableixen en el present acord, així com en els suposits de causes de 
reintegrament que estableix l'article 37 de la LGS. 
2. El procediment de reintegrament s'ha d'ajustar a les previsions contingudes en l'article
172 LHPG.
3. La tramitació del procediment garantira !'audiencia a l'interessat. Es podra prescindir
del tramit d'audiencia quan el sol-licitant renuncie a la subvenció i no figuren en el
procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al-legacions o
proves que les presentades per l'interessat.
4. El termini maxim per resoldre i notificar la resolució procedent sera de dotze mesos a
comptar de l'inici de l'expedient de declaració de perdua de dret o de minoració.
5. La resolució d'aquest procediment posara fi a la via administrativa i contra la mateixa
es podra interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endema de la notificació, de conformitat amb el que disposél l'article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
(en endavant, UCA).

Onzena.- Compatibilitat de la subvenció 

La subvenció a que es refereix aquest acord 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. 
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Dotzena.- Organ Mixt de Seguiment i Control 

D'acord amb l'article 9 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es 

regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, es crea una Comissió 

Mixta, per al seguiment, vigilancia i control de l'execució del conveni. Es constituira en el 

termini maxim de 30 dies a partir de !'entrada en vigor del present conveni. Estara 

integrada per: 

La persona titular de la Secretaria Autonomica de Model Economic i Financ;:ament o 

persona en qui delegue. 

La persona titular de la Direcció General de Sector Públic, Model Economic i 

Patrimoni o persona en qui delegue. 

La persona titular del Vicerectorat d'lnnovació i Transferencia de la UV o persona en 

qui delegue 

La persona coordinadora designada per a la Catedra de Transformació del Model 

Economic, que per raons d'absencia, podra ser substituYda per altra. 

A la Comissió Mixta li sera aplicable la regulació prevista per als organs col·legiats en la 

Llei 40/2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector públic i s'ajustara als principis de 

composició i presencia equilibrada entre homes i dones, establits per la Llei organica 

3/2007, de 22 de mar<;, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

La Comissió Mixta tindra com a objectius principals els següents: 

l. Seguiment del desenvolupament de les activitats de la Catedra.

2. Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts.

3. Dins del marc general de les funcions assenyalades en l'esmentat article 9 del

Oecret 176/2014, s'inclouen: 

Realitzar el seguiment de les Activitats a desenvolupar per la Universitat 

dins del programa de la Cátedra 

Aprovar el pressupost i la liquidació de gastos. 

Realitzar l'avaluació de les activitats exercides. 

Aprovar la memoria anual de les activitats de la Catedra, per mitja 

d'informe de la persona coordinadora. 

• Adoptar els acords necessaris per al compliment deis fins i objectius de la

Catedra, d'acord amb la normativa de la Universitat i el present Acord.

• Resoldre els problemes d'interpretació i compliment que puguen plantejar

se respecte deis convenis subscrits.

• Informar les parts deis retards i incidencies que puguen plantejar-se.
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La Comissió de Seguiment es regira per les clausules contingudes en el present Conveni i 
podra dictar normes de funcionament intern respectant els límits mencionats. 

Tretzena.- Reunions de la Comissió Mixta 

La Comissió de Seguiment es reunira almenys una vegada a l'any per a valorar elf 
resultats d'esta coHaboració i propasar la modificació deis termes de la mateixa qu� 
s'estimen oportuns. 1 

Les reunions de la Comissió de Seguiment les convocara la Vicerectora d'lnnovació i 
Transferencia de la Universitat de Valencia, a proposta de la persona coordinadora. 

Es podra invitar assessors i coHaboradors a participar, amb veu i sense vot, en le 
reunions de la Comissió de Seguiment. 

Una copia de les actes, acords o informes que, si és el cas, emeta la Comissió d 
Seguiment, en el desplegament i execució de les seues funcions sera remesa a 1 
secretaria Autonómica de Model Economic i Financ;ament. 

Catorzena.- Pla de treball 

La Universitat, en relació amb la «Catedra Transformació del Model Economic», din 

del marc general d'assessorament academic i científic integral per a la posada en mane 
deis continguts i objectius academics perseguits per la mateixa, desenrotllara 1 
programa d'activitats amb la supervisió de la Comissió de Seguiment. 

Quinzena.- Regim sancionador 

S'aplicara el regim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en 
la normativa basica estatal que s'estableix en el títol IV de la LGS, a aquells subjectes 
beneficiaris de subvencions, que siguen responsables de les mateixes, sent sancionats 
d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i amb 
caracter procedimental, sera d'aplicació els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d'l 
d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic, i en els articles 53, 56 i 77.4 de la Llei 
39/2015, d'l d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques. 

Setzena.- Causes de resolució 

El present conveni es pot resoldre per les causes següents: 

1. Per l'expiració del termini de durada del conveni.
2. Per mutu acord entre les parts.
3. Per incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos establerts
en el present conveni o imposades per la normativa aplicable.
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4. Per incompliment de les activitats a desenvolupar.
5. Per decisió unilateral d'una de les parts, per causa degudament justificada, mitjanc;:ant
comunicació expressa per escrit a l'altra part, amb una antelació mínima de dos mesos a
la data en que es dóna per canelos.

El incompliment de l'obligació de justificació constituira causa de reintegrament, en 
aquest cas sera procedent el reintegrament deis quantitats percebudes en les condicions 
que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
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. 

En cas d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits en aquest conveni, 
qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perque 
complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es 
consideren incomplerts, en els termes que estableix l'article 51.2 de la Llei 40/2015, d'l 
d'octubre, de regim jurídic del Sector Públic. 

La Comissió Mixta de Seguiment i Control, abans de resoldre l'acord, ha de determinar la 
responsabilitat de cadascuna de les parts. 

Dissetena.- Regim jurídic del conveni 

El present acord té caracter administratiu i es regira pel que estableixen les clausules del 
mateix o si no, pel que estableix la normativa general, sent el regim jurídic aplicable el 
que estableixen els articles de caracter basic de la LGS (disposició final primera), així com 
els preceptes de tal caracter del Reglament de l'esmentada Llei, aprovat per Reial Decret 
887 /2006, de 21 de juliol, i finalment per les previsions de la LHPG, en relació, tot aixo 

 
amb el que disposa el Decret 176 / 2014. 

 � resolució de les controversies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i ficució del present acord s'hauran de resoldre de mutu acord entre les parts, a través 
la comissió de seguiment. Si no poguera aconseguir-se l'esmentat acord, les possibles 
troversies hauran de ser resaltes, de conformitat amb el que disposa la LJCA. 

Divuitena.- Clausula de transparencia 

El present conveni sera objecte de publicació tant al Portal de Transparencia de la 
Generalitat (GVA Oberta) com en la pagina web de la Universitat de Valencia, en virtut 
de l'article 9.1.c, en relació amb l'article 2, de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 
Transparencia, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Cornunitat Valenciana. 
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Sense perjudici de les obligacions en materia de publicitat activa i dret d'accés a la 
informació pública que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de tra11spare cia, 
accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, les parts es 
comprometen a respectar la confidencialitat de la informació que es subministren e

[ 
l'execució del present acord. 

Així mateix, s'obliguen expressament en l'accés, cessió o tractament de dades d 
caracter personal a respectar els principis, disposicions i mesures de seguretat qu 
preveu la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantía deis drets digitals, en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qu 1 
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Organica 15/1999, de 13 d 
desembre, de protecció de dades de caracter personal, en tot allo que no s'opose 
l'esmentada Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, i resta de normativa d 
desenvolupament. 

Dinovena.- Drets de la propietat intel·lectual 

Tenint en compte el caracter de les catedres universitaries, els drets de propietat 
inteHectual seran propietat de la Universitat sense perjuí de l'arreplegat en el Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei de Propietat 
lntel·lectual, en el que s'arreplega el dret moral o personal de l'autor com un dret 
irrenunciable i inalienable. 
En tetes les activitats haura de fer-se constar que s'han realitzat en el si de la «Catedra 
Transformació del Model Economic» i apareixera el logotip de la Universitat de Valencia i 
la Conselleria d'Hisendá i Model Economic. 

Vintena.- Confidencialitat 

La confidencialitat i la publicació de resultats, es regulara, de mutu acord entre la 
Universitat i la Conselleria, per mitja d'un conveni específic, si s'estimara oportú. 

Vint-i-unena.- Termini de Vigencia 

El present acord entrara en vigor en el moment de la seua firma. La seua vigencia se1
fins al 31 de desembre de 2019. 

D'acord amb l'article 13 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es 
regulen els convenís que subscriga la Generalitat i el seu registre, una vegada finalitzada 
la vigencia del conveni i en el termini maxim de tres meses, s'emetra per la Direcció 
General del Sector Públic, Model Economic i Patrimoni un certificat sobre la conformit,t
respecte a la seua execució i liquidació, que s'incorporara a l'expedient. 



Vint-i-dosena.- Efectes de la resolució del present Conveni de Col-laboració
El compliment i la resolució del present acord donara lloc a la liquidació del mateix amb
l 1objecte de determinar les obligacions i compromisos de cada una de les parts, en els
termes establits en l'art. 52.2 de la Llei 40/2015.
No obstant aixo, quan concórrega qualsevol de les causes de resolució previstes i
existisquen actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la Comissió de
seguiment prevista en la clausula dotzena, podran acordar la continuació i finalització de
les actuacions en curs que consideren oportunes, establint un termini improrrogable per
a la seua finalització, transcorregut el mateix haura de realitzar-se la liquidació de les
mateixes en els termes establits en l1apartat anterior.

Vint-i-tresena.- Publicació 
L'objecte, parts, duració i obligacions d1este acord seran publicats en compliment d'allo
que s'ha disposat per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, Accés a la
lnformació Pública i Bon Govern, i la Llei 2/2015 de 2 d1abril, de la Generalitat, de
Transparencia, Bon Govern i participació Pública.

Vint-i-quatrena.- Notificació a la Comissió Europea 
Les aportacions establides en el present acord de cooperació queden excloses de l'ambit
de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Comunitat Europea, als efectes
previstos en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el
procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea deis projectes de la
Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes publiques, ja que a esta ajuda
no se li aplica el principi d'incompatibilitat amb el mercat comú per no afavorir a cap
empresa ni falsejar la competencia, perque és tracta de activitats no economiques que
gaudiran d1amplia difusió i que es posaran a l'abast de tots els sectors economics

�ssats, sense que suposen avantatge economic per a cap empresa o sector en
concret. 

. �nt-i-cinquena.- Modificació del Conveni 
� Les parts podran modificar el present acord en qualsevol moment per mutu acord.

Vint-i-sisena.- Jurisdicció 
El present acord de cooperació té naturalesa administrativa i les qüestions que se
susciten en relació al seu compliment seran resoltes a través de la Comissió de Seguiment
prevista en la clausula dotzena d'este acord o, si és el cas, a través deis organs de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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1 en prova de conformitat de quant antecedix, firmen per duplicat el present conveni ,en 

el lloc i la data en l'inici indicats. 

Vicent Soler i Marco María Vicenta Mestre Escrivá 

Rectora de la Universitat de Valencia -

Estudi General 
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