C
CONVENII DE COL
L·LABOR
RACIÓ ENTRE L’AJUNTA
AMENT DE
D
V
VALÈNCIA I LA FUNDACI Ó GENE
ERAL DE LA UNIV
VERSITA
AT
VA
ALÈNCIA
A PER A L’ANY
L
20
019

València, 1
16 de setemb
bre de 2019

R
REUNITS
S

a part, l’Excm
m. Joan Ribó
ó Canut, alccalde-preside
ent de l’Ajunttament de V
València, en el
e seu
D’una
nom i representa
ació, assistit pel secreta ri general de
e l’Administrració Municippal, Sr. Fran
ncisco
er Vila Biosca
a, a fi i efecte
e de prestar--li assessorament i donarr fe de l’acte..
Javie
I d’un
na altra, l’Exxcma. María
a Vicenta Me
estre Escrivà
à, rectora magnífica
m
de la Universittat de
Valèn
ncia, en la seua qualita
at de presid
denta de la Fundació General
G
de la Universittat de
Valèn
ncia, amb CIF G4698020
07.
Tots dos represe
entants, reco
oneixent-se mútuament capacitat jurídica suficieent, subscriu
uen el
ent conveni de col·laborració, aprova
at per acord
d de la Junta
a de Governn Local en sessió
s
prese
celeb
brada el 13 de setembre de
d 2019, i a dit efecte

E
EXPOSEN

I. Qu
ue la Funda
ació Genera
al Universita
at València, en complim
ment de less seues finalitats
funda
acionals, té per objecte la programa
ació i realitz
zació d’activitats culturalls, acadèmiq
ques i
divulg
gatives d’inte
erès general.
ment de València està interessat a col·labora
ar amb la F
Fundació Ge
eneral
II. Que l’Ajuntam
ersitat Valènccia en la con
nsecució de ttals objectius
s.
Unive
es dues partts manifesten
n la seua co
oincidència d’objectius
d
i projectes
p
i accorden formalitzar
III. Le
el pre
esent conven
ni de col·labo
oració amb ssubjecció a le
es següents:
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CL
LÀUSULES
PRIME
ERA. OB
BJECTE DEL
D
CON
NVENI
ecte del pre
esent conven
ni és establi r la col·labo
oració entre l’Ajuntamentt de València i la
L’obje
Fundació Genera
al Universitat València ((FGUV), per al finançam
ment del proograma d’acttivitats
miques i divulgatives que desenvolupe
e la citada Fu
undació.
culturrals, acadèm

S
SEGONA
A. COMPR
ROMISO
OS DE LE
ES PARTS
S
L’Ajuntamentt de València
a es comprom
met a colabo
orar en el fina
ançament dee les activitatts que
1. L
re
ealitze la FG
GUV durant l’exercici 20
019 (exposic
cions i activiitats culturalls) mitjançan
nt una
a
aportació de SETANTA-C
CINC MIL EU
UROS (75.00
00,00 €), els quals s’aboonaran, en la
a seua
to
otalitat, un co
op signat el present
p
convveni per amb
bdues parts.
La Fundació General de la Universitatt de València
a (FGUV) es compromet a:
2. L
-

Lliurar a l’Ajuntamentt de Valènciia una relaciió de les acttivitats que ees pretenen dur a
l
de l’exe
ercici amb cà
àrrec a l’aporrtació rebuda
a.
terme al llarg

-

at, els fullets
s i la resta de material divulgatiu de
d les
Fer consstar, en tota la publicita
activitats adés citades
s, la col·labo
oració especíífica de l’Ajun
ntament de V
València.

volupament d’activitats culturals,
c
aca
adèmiques i divulgatives
s i de
Com a contribucció al desenv
General de la
l Universitat de Valènciaa realitze en
n 2019
difusiió del coneixxement que la Fundació G
a València, l’Ajun
ntament de València ess compromett a realitzar una aportacció de SETA
ANTAC MIL EURO
OS (75.000,00
0 €) amb cà
àrrec a l’aplic
cació pressupostaria EP7730 33400 48920,
4
CINC
denominada “altre
es transf. subv. Nominatiives”.
Aque
esta aportació
ó serà comp
patible amb a
altres subven
ncions, ajude
es, ingressoss o recursos per a
la ma
ateixa finalita
at procedents
s de qualsse
evol administtracions o en
ns públics o privats, nacionals,
de la Unió Europe
ea o d’organismes intern acionals.
ustificades fo
oren inferiors
s a l’aportació prevista peer aquest conveni,
En el cas que less despeses ju
a de l’aportac
ció amb altre
es ajudes o subvencions
s
, de manera que se supe
ere en
o de concurrència
unt el cost de
e l’activitat, la
a referida apo
ortació es minorarà en la
a quantia corrresponent.
conju
En virtut del prese
ent conveni, la Fundació
ó assumeix le
es següents obligacions, a les quals s’està
e 2019:
donant compliment des de l’1 de gener de
ent conveni, la Fundació assumeix le
es següents obligacions:
o
En virtut del prese
-

mú, la marca
a i logotip de
d l’Ajuntame
ent de Valèència en el panell
Insertar, previ acord com
ció. Aquest p
panell se sittuarà en lloc
c visible. Tannt el color com
c
la
insstitucional de la Fundac
grrandària del logo i la ma
arca hauran de ser adap
ptats a l’espai disponiblee en el pane
ell. En
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aq
quest sentit, l’Ajuntamentt de València
a autoritza a la Fundació
ó a adaptar eel seu logo i marca
m
co
om estime op
portú per a in
ncloure’ls en l’esmentat panell.
p
-

Essmentar exp
pressament a l’Ajuntame
ent de Valèn
ncia en la memòria anuaal de la Fundació,
aixxí com en els butlletins i publicacionss periòdiques
s.

-

Incloure el log
go de l’Ajunta
ament de Va
alència en la pàgina web de la Fundaació, amb en
nllaç a
la seua pàgina
a web.

-

a Fundació General de la Universittat de Valèn
ncia enviarà amb caràccter trimestra
al una
La
re
elació de fon
ns bibliogràfics de teme s generals o específics editats perr la Universitat de
Va
alència al Se
ervei de Rec
cursos Culturrals, per tal de seleccion
nar aquelles obres que siguen
s
idò
ònies per al fons municip
pal.

A mé
és d'aquestess obligacions
s de caràcte
er específic i, conforme amb
a
l'art. 11 .2 de l'Ordenança
Gene
eral de Subve
encions, les següents:
a) C
Complir l’obje
ectiu, executtar el projeccte, realitzar l'activitat o adoptar
a
el ccomportamen
nt que
fo
onamente la concessió de
d la subvencció en el term
mini establit.
ent dels requ
uisits i condiicions neces
ssaris,
b) Justificar davvant l'òrgan concedent, el complime
a
així com la re
ealització de l'activitat i e l compliment de la finalitat que deterrmine la conc
cessió
o gaudi de les subvenció i l’aplicació a la seua fin
nalitat dels fo
ons rebuts, ppresentant a terme
la
a justificació..
Quan es traccte de subven
ncions destin
nades a l’adquisició, con
nstrucció, rehhabilitació i millora
m
c) Q
d
de béns inventariables, la
a beneficiària
a haurà de destinar
d
els béns
b
a la fi cconcret per al
a qual
e
es va conced
dir la subvenc
ció, durant u n període de
e cinc anys, en
e cas de bééns inscribibles en
u
un registre pú
úblic, o de do
os anys per a la resta de béns.
Comunicar a l'òrgan co
oncedent l'o
obtenció d'a
altres subvencions, ajuddes, ingress
sos o
d) C
re
ecursos que financen les activittats subven
ncionades. Aquesta
A
coomunicació haurà
d
d'efectuar-se tan prompte
e com es co
onega i, en to
ot cas, amb anterioritat a la justificac
ció de
l'aplicació don
nada als fons
s percebuts
Acreditar, am
mb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concesssió, que es tro
oba al
e) A
ccorrent en el compliment de les seue
es obligacions tributàries amb la hise nda estatal i de la
C
Corporació i enfront
e
de la Seguretat S
Social, en els
s termes prev
vistos per l'arrt. 10 de la OGS.
O
f)

S
Sotmetre's a les actuacions de com
mprovació a efectuar perr l'òrgan conncedent o l'e
entitat
ccol·laboradorra, si escau, així com qu
ualssevol altrres de comp
provació i coontrol finance
er que
p
puguen realitzar els òrg
gans de con
ntrol compettents, aporta
ant quanta informació li siga
re
equerida en l'exercici de les actuacio
ons anteriors.

Disposar delss llibres com
mptables, re
egistres diligenciats i demès docum
ments deguda
ament
g) D
a
auditats en ells terminis ex
xigits per la llegislació me
ercantil i secttorial que ressulte aplicable a la
b
beneficiària en
e cada cas, així com q
quants estats
s comptables
s i registres específics siguen
s
e
exigides per la regulació de la subve
enció, amb la
a finalitat de garantir l'addequat exerc
cici de
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le
es facultats de
d comprova
ació i control..
Conservar elss documents
s justificatius de l'aplicació dels fons rebuts,
r
inclossos els documents
h) C
e
electrònics, en
e tant pugue
en ser objectte de les actu
uacions de comprovació i control.
i)

A
Adoptar messures de difu
usió del carràcter públic del finança
ament del prrograma, ac
ctivitat,
in
nversió o acctuació subvencionada, a
s
t, tant en la seua
adequades a l'objecte subvencionat
fo
orma com en
n la seua duració, com la
a inclusió de
e la imatge in
nstitucional dde l’Ajuntame
ent de
V
València o llegendes relatives al seu fin
nançament públic en cartells, places
p
ccommemorattives, materials impreso
os, mitjans electrònics o audiovissuals, o esments
re
ealitzats en mitjans de comunicació
ó, i amb an
nàloga rellev
vància a l'em
mpleada res
specte
d
d'altres fonts de finançam
ment. No serà
à exigible aquesta obligació quan es tracte d'ajud
des de
ccaràcter socia
al a persones físiques.

Així mateix i, co
onforme amb l’art 15.4 de la Orde
enança Gen
neral de Suubvencions, donar
publiccitat a les subvencions
i ajudes pe
s
ercebudes en els termes
s i condicionns establits en la
legislació estatal i autonòmica
a de Transpa
arència, accé
és a la inform
mació públicaa i Bon Gove
ern.
ú de la prev
visió continguuda en l'art. 5.4
5 de
En el cas que less entitats sense ànim de llucre facen ús
B Govern, la Base de dades
d
la lleii 19/2013 de Transparència, accés a la informaciió pública i Bon
onal de Sub
bvencions se
ervirà de mig
g electrònic per al comp
pliment de lees obligacions de
Nacio
publiccitat.

TERCERA
T
RA. JUSTIFICACIÓ
Ó
undació Gen
neral Univers
sitat de Valèn
ncia (FGUV), un cop realitzat el projeecte de l’activitat, i
La Fu
d’aco
ord amb allò
ò que es dis
sposa en la Base 23ª de
d les d’Exe
ecució del P
Pressupost vigent,
v
prese
entarà davan
nt l’òrgan gestor,
g
en e
el termini d’u
un mes des
s de l’acabaament del te
ermini
d’aprrovació dels seus compte
es anuals esstablert en la
a seua legisla
ació específicca, de confo
ormitat
ue establix l’article 29.1.2 de la Ordenança
a General de
d Subvenccions, la se
egüent
al qu
docum
ntre altra:
mentació, en
1. U
Una memòria
a d’actuació justificativa del complim
ment de les condicions imposades en la
cconcessió de
e la subven
nció amb ind
dicació de les activitats
s realitzadess i dels res
sultats
o
obtinguts dessprés de l’aplicació delss indicadors prèviament establits enn la corresp
ponent
cconvocatòria,, conveni o acord
a
de con cessió, quan
n així procedisca.
E
En la memòrria haurà de constar exp
pressament que ha sigut complida laa finalitat pe
er a la
q
qual es va ato
orgar las sub
bvenció i, si escau, una avaluació
a
de
els resultats oobtinguts res
specte
a
als previstos.
Una memòria
a econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrrà:
2. U
a
a) Una rela
ació classifica
ada de desp
peses i invers
sions, amb identificació ddel creditor/a
a i del
documen
nt, el seu imp
port i les dattes d'emissió
ó i de pagament. A més, qquan la subv
venció
s'atorgue
e conformem
ment a un prressupost es
stimat, la rela
ació de desppeses i inversions
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es classificarà addicionalment pe
er les partide
es del projec
cte o activitaat subvencion
nada i
s'indicara
an les desvia
acions esdevvingudes.
Aquesta relació hau
urà de totallitzar-se a fif de poder determinar quin ha sig
gut el
atge del cos
st final del p
projecte o activitat
a
efec
ctivament exxecutada que
e han
percenta
finançat l'Ajuntamen
nt de Valènccia o els seu
us organism
mes públics aamb la subv
venció
da.
concedid
adascuna de
e les despesses i inversio
ons relaciona
ats s'indicaràà quin ha siigut la
Per a ca
font de finançamentt (subvenció
ó concedida per l'Ajunta
ament o els seus organismes
s concedidess per altres entitats
e
públiques, finanççament aporttat per
públics, subvencions
la perso
ona beneficiària, rendim
ments financ
cers dels fon
ns i altres ingressos). Quan
s'haguerren utilitzat més
m d'una fo
ont de finançament s'indicarà el perceentatge en el
e qual
haguera participat ca
adascuna d'e
elles.
b
b) Les factu
ures i els restants docum
ments de va
alor probatori equivalent en el tràfic jurídic
j
mercantil o amb eficà
àcia adminisstrativa, incorrporats en la
a relació a quuè es fa referència
etra a) anteriior, als que s'unirà la do
ocumentació
ó acreditativaa dels pagaments
en la lle
realitzatss.
A
Aquests doccuments orig
ginals es pre
esentaran ord
denats corre
elativament ssegons el nú
úmero
d
d'ordre assig
gnat en la re
elació numerrada, i haura
an d'estampilllar-se per a facilitar el control
c
d
de la concurrrència d'altre
es subvencio
ons que haja
a pogut obtin
ndre la persoona beneficià
ària. A
a
aquest efecte, en l'estam
mpilla s'indica
aran, com a mínim,
m
les se
egüents dadees:
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.

atiu municipa
al.
El número d'expedient administra
La denominació del projecte
p
subvvencionat.
Exercici econòmic de
e la concess ió de la subv
venció.
Òrgan i acte
a
adminis
stratiu de con
ncessió de la
a subvenció.
Percenta
atge de fina
ançament im
mputable a la subvenc
ció o quanttia exacta de la
subvencció.

Q
Quan les pe
ersones bene
eficiàries no puguen deiixar algun do
ocument origginal en pod
der de
ll'Ajuntament de Valènc
cia, es pressentarà l'orriginal i una
a còpia d'aaquest, que serà
ccompulsada pel Servei Gestor
G
corressponent. Els
s documents originals ha uran de rom
mandre
d
depositats en
n l'entitat ben
neficiària durrant un perío
ode d'almeny
ys quatre anyys.
cc) Quan ess realitzen pa
agaments an
nticipats amb
b caràcter pre
evi a la justifficació, la pe
ersona
beneficià
ària haurà de
e presentar la
a documenta
ació acredita
ativa dels renndiments fina
ancers
que es generen
g
pels fons lliuratts. En el ca
as que no s'hagueren geenerat rendiments
financerss s'aportarà declaració re
esponsable sobre
s
aquestt tema.
d
d) Quan elss impostos indirectes
i
no
o susceptible
es de recupe
eració o com
mpensació fo
ormen
part de la justifica
ació, la pe
ersona bene
eficiària hau
urà de pressentar declaració
able que pe
ermeta dete rminar quins
s impostos dels quals apareixen en
e els
responsa
justifican
nts poden considerar-se d
despeses su
ubvencionables.
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e
e) En el ca
as d'adquisic
ció de béns immobles, s'exigirà
s
certtificat de taxxador indepe
endent
degudam
ment acredita
at i inscrit en
n el corresponent registre
e oficial, en re
relació amb el
e cost
i el preu de mercat.
ff)

Una rela
ació detallad
da d'altres in
ngressos o subvencions
s
que hagen finançat l'ac
ctivitat
subvenccionada amb indicació de
e l'import i la seua proced
dència.

g
g) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la LLGS, haja d'haver
sol·licitatt la persona beneficiària..
h
h) Si escau
u, la carta de
d pagamen
nt de reinteg
grament en el supòsit de romanen
nts no
aplicats, així com dels interessoss derivats d'a
aquests.
E
En relació a les despes
ses subvenccionables, de
e conformita
at amb l'articcle 31 de la
a LGS
3
38/2003, de
e 17 de nov
vembre, Gen
neral de Su
ubvencions, s'admetran com a despeses
ssubvenciona
ables les des
speses que responguen de manera indubtable a la naturale
esa de
ll'activitat sub
bvencionada i efectivame
ent pagats pe
el beneficiari dins del term
mini de justifficació
ssense que el cost d'adqu
uisició de less despeses subvencionab
s
bles puga seer superior al valor
d
de mercat, de conformitat amb l’arrt. 27.2 de l’Ordenança
l
General dee Subvencions de
ll’Ajuntamentt de València
a, i en concre
et els relacion
nats amb:
-

Lloguer d'equipamen
d
nt per a la rea
alització de les activitats.
Despese
es derivades
s de la con
ntractació de profession
nals o emppreses de serveis
relaciona
ats amb l'exe
ecució del prrojecte degud
dament justifficat en la meemòria.
Adquisicció de material fungible iimprescindib
ble per a l'ex
xecució de lees activitats de la
programació.
Adquisicció de material inventaria
able relaciona
at amb la rea
alització del projecte (fins
s a un
màxim de
d 500 €).
Despese
es derivades de viatges i dietes de professionals convocats pper la Fundació, la
participa
ació dels quals siga n
necessària per a l’òpttim desenvoolupament de la
programació de l’entitat.

QUARTA
A. DECL
LARACIÓ
Ó
La F
Fundació Ge
eneral Unive
ersitat de Va
alència (FGUV) declara
a que coneiix i assume
eix les
obliga
acions que la vigent no
ormativa esstableix per als beneficiaris de les subvencion
ns. En
especcial que, aïïlladament o en concu
urrència amb altres subvencions o ajudes d’altres
Administracions Públiques o entitats priivades, no supere
s
el co
ost de l’activvitat que s’ha de
realitzzar.

CINQUE
ENA. CO
OMISSIÓ DE SEGUIMENT
al control dell correcte de
esenvolupam
ment i execuc
ció del prese
ent conveni, les parts ac
corden
Per a
la cre
eació d’una comissió
c
mix
xta de seguim
ment compos
sta per repre
esentants de cadascuna de les
entita
ats signatàrie
es, o persone
es en els qu i aquests de
eleguen, podent-se incorpporar puntua
alment
a la m
mateixa els professionals
p
s que es conssideren oporrtuns.
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Aque
esta comissió
ó es podrà reunir a pe
etició de qua
alsevol de le
es parts, quuan concorre
eguen
circum
mstàncies que
q
així ho
o aconsellen
n per a de
eliberar i establir la ccoordinació en el
desen
nvolupament i l’execució
ó de les activ itats finançad
des per l’Ajuntament de V
València.
Seran
n competèn
ncies d’esta
a comissió seguir el desenvolupa
ament del present conveni,
formu
ulació de prrotocols add
dicionals, pe
er a noves actuacions
a
conjuntes
c
noo previstes en el
conve
eni, estudi i assessorament respecte
e a quantes qüestions siguen sotmesses a la Com
missió
per q
qualsevol de les parts, així com la va
aloració d’inc
compliments
s que poguerren produir-s
se per
qualssevol de les parts.
p

SISENA. PROTECC
P
CIÓ DE D
DADES DE
D CARÀ
ÀCTER P
PERSONA
AL
Totess dues partss es comprom
meten i oblig
guen al fet que
q les dade
es de caràctter personal de la
contrrapart als quals accedisq
quen en virtu
ut d'aquest conveni,
c
sera
an tractats d''acord amb el
e que
ableix en la Llei Orgànic
ca 3/2018, d
de 5 de dese
embre de protecció de D
Dades Perso
onals i
s'esta
garan
ntia dels dre
ets digitals, que
q
deroga la Llei Orgà
ànica 15/199
99, en els teermes de la seua
dispo
osició deroga
atòria única i demès legisslació aplicab
ble sobre aqu
uest tema.

SETE NA. VIGÈ
ÈNCIA
esent conveni tindrà vigè
ència durantt l’exercici 20
019 i podrà prorrogar-se
p
e, per acord de
d les
El pre
parts, fins a un màxim de 3 anualitatss. Per a futu
ures anualita
ats, es conccretarà mitja
ançant
l’apro
ovació del co
orresponent conveni,
c
sem
mpre que les
s disponibilita
ats econòmiqques ho perm
meten
i prèvvia fiscalitzacció del gasto per part de la Intervenció municipal.

HUITE
ENA.- CA
AUSES D
DE RESO
OLUCIÓ DEL
D
CON
NVENI
n causes de resolució an
nticipada del present conveni les segü
üents:
Seran

-

E
El mutu acord
d entre les pa
arts

-

L
Les causes de
d força majo
or previstes e
en la Llei

-

L
L’incompliment per quals
sevol de less parts de le
es obligacion
ns continguddes en el prresent
d
document, aixxí com el inc
compliment d
de la normativa vigent en la matèria

-

L
La realització, per qua
alsevol de lles parts, de
d conducte
es, actuacioons, pràctiques i
o
organització d´actes que
e comporten
n un risc reputacional per
p a l´altra part, o perr a la
U
Universitat de
e València.

nse mutu aco
ord, la part incomplidora serà respon
nsable
En ell supòsit de resolució anticipada, sen
del pa
agament de totes les des
speses en ells quals s´ha
aja incorregutt.
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Llegitt que ha esta
at el presentt document, ambdues pa
arts el troben
n conforme a la seua vo
oluntat
lliurem
ment expressada, signan
nt-lo per tripl icat, i a un sol
s efecte, al lloc i en la ddata assenya
alats a
l’enca
apçalament.

ALC
CALDE-PRE
ESIDENT DE
E
L’AJU
UNTAMENT
T DE VALÈN
NCIA

J
Joan Ribó Canut
C

ORA DE LA UNIVERSITA
AT DE VALÈ
ÈNCIA.
RECTO
PRE
ESIDENTA DE
D LA FUND
DACIÓ GENE
ERAL
UNIVERS
SITAT DE VA
ALÈNCIA

María Vicenta
V
Messtre Escrivà

EL SEC
CRETARI GE
ENERAL
DE L’ADMIN
NISTRACIÓ MUNICIPAL
L

Francisc
co Javier Villa Biosca

L’ORIIGINAL D’AQ
QUEST DOCU
UMENT HA SIG
GUT EFECTIV
VAMENT SIG
GNAT PER LE
ES PARTS.
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