CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA
D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX, PER AL
FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CÀTEDRA DE
TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC

D’una banda, Vicent Soler i Marco, conseller d’Hisenda i Model Econòmic, en virtut del
nomenament mitjançant Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la Generalitat, pel
qual nomena les persones titulars de les vicepresidències i de les conselleries, 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 convenis, expressament facultat per a aquest acte per Acord del
Consell de data 3 de juliol de 2020.

D’una altra, Juan José Ruiz Martínez, en qualitat de rector de la Universitat Miguel Hernández
d’Elx, nomenat pel Decret 69/2019, de 17 de maig, del Consell, i en virtut de les atribucions
que té conferides per l’article 33.4.l), de l'Estatut de la Universitat Miguel Hernández d’Elx,
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d´octubre, del Consell, modificats pel Decret 105/2012, de
29 de juny, del Consell.

Les parts, en la representació que respectivament exerceixen, es reconeixen competència i
capacitat per a subscriure aquest conveni i, a aquest efecte,

EXPOSEN
1. Que l’article 5 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es
determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, estableix
que s’assignen a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic les competències en matèria
d’hisenda, model econòmic i finançament, sector públic empresarial i fundacional de la
Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat, patrimoni, projectes i fons
europeus, i tecnologies de la informació i la comunicació de l’Administració.
2. Que la Universitat Miguel Hernández d’Elx té objectius i interessos comuns en l’àmbit de la
transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana.
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3. Que la universitat signatària d’aquest conveni està interessada a col·laborar amb la
Generalitat en el desenvolupament d'aquest tipus d'iniciatives, mitjançant la realització de
programes formatius, culturals i de reflexió universitària orientats cap al coneixement i la
difusió de les temàtiques en matèria de transferència del model econòmic.
4. Que el 20 de maig de 2020 va quedar signat el Protocol general de col·laboració entre la
Generalitat, a través de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, la Universitat de València,
la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de
Castelló i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per a la creació de la Xarxa de Càtedres de
Transformació del Model Econòmic, amb la finalitat d’aconseguir que les càtedres de
transformació del model econòmic siguen un punt d'unió decisiu i funcional entre l'activitat
educativa i investigadora de les universitats amb el disseny, la planificació, la gestió, l'execució
i les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana.
5. Que d'acord en el que disposa la clàusula sisena d'aquest Protocol general, la Conselleria
designa durant aquest exercici la coordinació de la Xarxa de Càtedres de Transformació del
Model Econòmic a la Universitat Jaume I de Castelló.
6. Que al Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per al
període 2018-2020, en l'annex II, s’inclou la línia S1248000 dins l’objectiu estratègic 6, relatiu a
impulsar el canvi cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació i l’obertura a
l’exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat ambiental, productiva i social.
Tenint en compte tot això, la universitat signatària i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
de la Generalitat estimen oportú formalitzar aquest conveni específic, d'acord amb les
següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en la Llei de
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 a favor de la universitat signatària d’aquest
conveni, i la seua finalitat és el finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de
Transformació del Model Econòmic de la Universitat, a fi d’incrementar les possibilitats
d’actuació pública en l’àmbit de la transformació del model econòmic.

En funció dels objectius prèviament exposats, és objecte del present conveni establir el marc
de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Universitat Miguel
Hernández d’Elx per a l'estudi, sensibilització, difusió i intercanvi de coneixements que
fomenten l'evolució de l'actual model econòmic de la Comunitat Valenciana cap a un més
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competitiu a escala global, fonamentat en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat
econòmica, social i ambiental. El conjunt d'accions a realitzar s'instrumentalitzarà a través de
la “Càtedra GVA de Transformació del Model Econòmic de la Universitat Miguel Hernández
d’Elx” (d'ara en avant Càtedra).
Aquesta Càtedra desenvoluparà les seues activitats en els àmbits de la innovació social i
inclusiva. Concretament en aspectes relacionats amb el canvi tecnològic, la relació de l'activitat
de les empreses amb l'entorn ambiental i l'impacte del mateix en determinats col·lectius. En
relació amb les línies estratègiques establides en el Pla d'Acció per a la Transformació del
Model Econòmic Valencià 2027, l'aposta de la Càtedra presenta un marcat caràcter
transversal, aportant un impuls addicional a la modernització de l'estructura productiva (Línia
2), al foment de l'ocupació i l'economia sostenible mitjançant l'estímul de la responsabilitat
soci-ambiental i la major integració en el territori (Línia 5), i a la promoció de la igualtat i
inclusió social (Línia 9).
El desenvolupament d'aquestes línies d'actuació, de comú acord amb la Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic no exclouen la possibilitat d'escometre línies específiques de treball en funció
de l'entorn socioeconòmic.
Addicionalment, i atenent a la situació esdevinguda com a conseqüència de la crisi sanitària de
la covid-19, aquesta càtedra treballarà per a contribuir a la comprensió, diagnòstic i proposta
de mesures per a la superació dels efectes econòmics de l'actual pandèmia, des de la
perspectiva temàtica específica de la càtedra.
En concret, les activitats a desenvolupar en execució d'aquest conveni al llarg del 2020 són les
següents:
1. Activitats formatives i extensió universitària, i també altres activitats culturals que
s'acorden amb posterioritat, relacionades amb la Càtedra I la Conselleria.
2. Activitats investigadores com ara:
Desenvolupament de línies d'investigació conjunta
Suport en la realització de tesis doctorals en l'àrea de coneixement de
la Càtedra.
Realització d'estudis i treballs de recerca.
3. Activitats divulgatives com ara:
Publicacions sobre temes d'interés en l'àmbit de la Xarxa de Càtedres.
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Promoció en esdeveniments científics, tècnics i artístics.
Organització d'exposicions i concursos.
Conferències, seminaris i tallers.
Promoció de trobades nacionals i internacionals de persones expertes
en l'àrea d'interés de la Càtedra
Difusió permanent de les informacions i resultats de l'activitat de la
Càtedra a través de la web conjunta i els canals comuns de la Xarxa de
Càtedres.

I, a més, qualsevol altra activitat que establisca el programa de treball de la Comissió Mixta de
Seguiment de la Càtedra.
Per executar aquestes actuacions, la Universitat Miguel Hernández d’Elx designa com a
director al Professor Jose Antonio Belso Martínez Vicerrector Adjunt d'Emprenedoria, Empresa
i Entorn de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Segona. Obligacions de les parts
Correspon a la Universitat, a través de la Càtedra Transformació del Model Econòmic, realitzar
les activitats recollides en la clàusula anterior.
Correspon a la Conselleria aportar finançament en els termes estipulats en aquest conveni, i
també qualsevol informació i dades associades al desenvolupament del Pla d’acció per a la
transformació del model econòmic 2027.
Ambdues entitats es comprometen mútuament a col·laborar en la difusió de les respectives
actuacions i elements de comunicació en matèria de transformació del model econòmic.
A més, la Universitat, com a beneficiària de la subvenció objecte d'aquest conveni, haurà de
complir les obligacions previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (d’ara endavant, LGS).
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Tercera. Col·laboració i coordinació entre les càtedres universitàries
1. D'acord amb el que disposa la clàusula sisena del Protocol general, per designació de la
Conselleria i segons s'ha exposat anteriorment, en aquest exercici la coordinació de la «Xarxa
de Càtedres de Transformació del Model Econòmic» correspon a la Universitat Jaume I de
Castelló.
2. Per tal d’aportar una visió integradora de l'impuls transformador, la «Càtedra Transformació
Model Econòmic» de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, establirà vies de comunicació
recíproca per a compartir i difondre de manera comuna els resultats amb les altres càtedres
universitàries de transformació del model econòmic de la Universitat de València–Estudi
General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I i la Universitat d’Alacant.
2. Tal com s'estableix en la clàusula segona del Protocol general de col·laboració, es crearà una
marca única corresponent a la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic i
canals comuns de comunicació.
3. Per a aconseguir una major repercussió dels continguts de les càtedres, es reforçaran els
aspectes de difusió de les informacions generades a través de l’espai web i canals comuns en
les xarxes socials, independentment de la comunicació específica que es realitze en cada
universitat.
4. La Universitat Jaume I, com a responsable de la coordinació, assumirà l'organització i gestió
d'aquests espais comuns en favor d'aconseguir una programació i difusió coherent i eficaç. No
obstant això, són corresponsables d'aquesta labor de comunicació cadascuna de les càtedres,
tant en la generació de continguts com en el manteniment d'espais i serveis de difusió.
Quarta. Despeses subvencionables
1. Seran susceptibles de ser finançades per aquest conveni aquelles despeses corrents, de
funcionament i de personal, que duga a terme la Universitat, necessàries per a la realització de
les activitats de la càtedra objecte de subvenció que es preveuen en el Protocol general de
creació de la càtedra i en aquest conveni, i que hagen sigut realitzades des de l'1 de gener de
2020 fins al 4 de desembre de 2020:
 Entre aquestes despeses es preveuen despeses directes (nòmines de personal, serveis
professionals exteriors i despeses de difusió de projecte). Dins de les despeses
directes, les nòmines del personal propi de la Universitat imputables a la realització del
projecte, poden arribar fins a un 80 per cent de la quantitat subvencionada.
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 Despeses d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu d'aquest conveni, amb el
límit del 4 per cent de l'import total concedit.
 De la mateixa manera, ha de complir els requisits de l'article 31 de la Llei general de
subvencions.
 D'acord amb el que es disposa en l'article 31.9 de la mateixa llei, el beneficiari haurà
d’imputar els costos indirectes a 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 què
efectivament es realitza l'activitat, i no podran superar el 15 per cent del total concedit
per la subvenció.
No seran subvencionables les despeses següents:
 Les despeses i els pagaments que hagen sigut realitzats fora dels terminis d'execució
dels projectes de la Càtedra i de la justificació, respectivament.
 Despeses associades a personal que no desenvolupe la seua labor en el projecte.
 Honoraris i indemnitzacions de qualsevol classe als òrgans directius de l'entitat
beneficiària.
 Béns de caràcter inventariable: l'adquisició de mobiliari, equips informàtics o de
telefonia, i altres anàlegs.
 La realització de despeses d'inversió.
 Inversions finançades per mitjà de lísing (arrendament financer) i rènting.
 Interessos deutors dels comptes bancaris, recàrrecs, despeses derivades d'operacions
de crèdit, o despeses financeres, i també qualsevol despesa derivada d'una
inadequada o insuficient gestió dels fons públics.
 Sancions administratives i penals, i també les despeses de procediments judicials.
 Els impostos indirectes (IVA) quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, i
els impostos personals sobre la renda (IRPF).
 Despeses extres d'hotel i despeses sumptuàries de qualsevol classe.
3. Totes aquelles activitats efectuades amb el finançament de la Generalitat han de comptar
amb l'adequada publicitat institucional, deixant constància de manera explícita en la difusió i
publicitat de les accions subvencionades el suport de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, mitjançant la inclusió del logotip de l'entitat, de manera rellevant en tota la
publicitat, documentació i suports de les activitats objecte d'aquest conveni.
4. Quant a la subcontractació, s'estarà al que dispose l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.

6

Cinquena. Finançament
Per a dur a terme el que preveu aquest conveni, la Generalitat concedirà a la Universitat
Miguel Hernández d’Elx una subvenció de 30.000 euros, a fi de col·laborar amb el finançament
de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic i a
càrrec del pressupost de la Generalitat per a 2020, línia pressupostària S1248000, capítol 4, del
programa 615.30.
Per la seua banda, la Universitat Miguel Hernández d’Elx ha d’acreditar, abans de la subscripció
del conveni, que no incorre en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13 de la LGS,
i també que està al dia en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Estat i amb
la Comunitat Autònoma, i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix
l’article 22 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol.
1. El pagament de la subvenció s'efectuarà una vegada l'entitat beneficiària haja presentat la
justificació documental, per mitjà de compte justificatiu de la despesa realitzada, en la qual
s'haurà d'incloure declaració de les activitats realitzades que han sigut finançades amb la
subvenció i el seu cost, tot això de conformitat amb el que estableixen 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 subvencions; l'article 30 de la Llei general de subvencions, i l'article 72 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
2. Amb caràcter previ al pagament, tal com estableix 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 l'efectiva realització de l'activitat, existència de la condició o
compliment de la finalitat, es durà a terme en els termes establits en el pla de control que a
aquest efecte aprove la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
3. A sol·licitud de l'entitat beneficiària, d'acord amb el que es preveu 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 podrà avançar a l'entitat beneficiària fins a un 50 per cent de l'import anual
de la subvenció concedida a càrrec del capítol IV, sent aquest percentatge d'avançament de la
subvenció aprovat pel Ple del Consell en l'acord d'aprovació d'aquest conveni.
Atés el que es disposa en el mateix article 171.5, lletra g, d'aquesta llei, la beneficiària, en
tractar-se d'una universitat de caràcter públic, podrà estar exonerada de la constitució de
garanties per a l'obtenció de la bestreta. Per a això, haurà de disposar d'un compte bancari
específic a què es transferirà l'import de la bestreta. El compte aportat en el document de
domiciliació bancària presentat amb la sol·licitud servirà al citat objecte.
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4. En el moment de la justificació, quan s'haja sol·licitat la bestreta, es procedirà a dictar la
resolució de liquidació de les activitats, i al lliurament de la quantitat que haja resultat
justificada de conformitat, sempre que sobrepasse l'import anticipat, en cas contrari es
procedirà a requerir el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.
En cas que no s'haja sol·licitat bestreta, es procedirà a dictar la resolució de liquidació de les
accions subvencionades i al lliurament de la quantitat que haja resultat justificada de
conformitat.
5. Amb caràcter previ al pagament haurà de quedar acreditat que l’entitat beneficiària es troba
al corrent en les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. L’òrgan
encarregat de la tramitació podrà consultar, recaptar, comprovar o demanar d’altres òrgans,
administracions o proveïdors d’informació, per mitjans electrònics, la informació sobre
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, exigides per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, o sobre altres circumstàncies de l’entitat que, d’acord amb
aquest conveni i la normativa aplicable, siguen pertinents per a la tramitació del conveni. En
cas d’oposar-se expressament a això, la Universitat haurà d’aportar els certificats o proves que
a aquest efecte li exigisca tant el conveni com la normativa aplicable.
Així mateix, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable que no
és deutora per resolució de procedència de reintegrament, en virtut del previst en l’article 34.5
de la Llei general de subvencions.

Sisena. Justificació
La justificació de la subvenció per les universitats revestirà la forma de compte justificatiu de la
despesa realitzada i adoptarà la modalitat de l’aportació de justificants de la despesa.
La justificació de totes les despeses inherents al conveni relatives a les despeses de
funcionament imputables al compliment de l'objecte de la subvenció es durà a terme
mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de les nòmines i les factures o documents
comptables de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic juridicomercantil i amb
eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. La justificació de les
despeses també podrà efectuar-se mitjançant factures electròniques, sempre que
complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en l’àmbit tributari.
Forma de justificació de la subvenció
1. Per a efectuar el pagament, la universitat s'ha d'ajustar als requisits i formes d'acreditació
que estableixen els articles 30 i 31 de la LGS, i també l'article 169 de la LHPG, i en tot cas,
hauran de presentar la documentació següent:
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a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts,
detallant els mitjans emprats, les dates de realització, el nombre d'hores, el nombre de
participants, els materials utilitzats, la persona o persones responsables i el resum de com s'ha
dut a terme cada activitat.
La memòria haurà 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'anàlisi i
resultats d'aquest, 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, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.
d) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada
amb indicació de l'import i la procedència.
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'Institut de Comptabilitat
i Auditoria de Comptes, en els termes que es preveu a continuació.
f) Un quadre resum, segons model que es facilitarà, on s'indique, si escau: el cost total del
projecte, l'import dels recursos propis aportats, l'import global d'altres ajudes públiques o
privades compatibles, l'import global corresponent als costos elegibles, i també la intensitat de
l'ajuda, expressada aquesta en termes percentuals.
g) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat sobre el compliment de
les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb exprés esment de
trobar-se al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
2. Sense perjudici de tot el que s’ha exposat, per a la tramitació del pagament de la subvenció
a l'efecte del que estableix l'apartat díhuit, número 2.B, de l'Acord de 24 d'agost de 2012
(DOGV núm. 6849, de 28.18.2012), del Consell, pel qual es determinen els extrems addicionals
a comprovar per la Intervenció en l'exercici de la fiscalització de la despesa, l'entitat
beneficiària ha de presentar, en tot cas, còpia confrontades de les factures originals de les
despeses realitzades, degudament formalitzades d’acord amb el que estableix el Reial Decret
1619/2012, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions
de facturació, o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia
administrativa incorporats en la relació a la qual es fa referència en l'apartat b del número
anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament.
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La universitat presentarà la justificació, preferentment, davant la Direcció General de Model
Econòmic, Finançament i Política Financera. També la pot presentar en els llocs que preveu
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (d’ara endavant, LPACAP).
3. El termini de justificació de les despeses finançades per aquest conveni vencerà el 4 de
desembre de 2020, sense perjudici de la vigència del conveni.

Informe d'auditoria
L'auditoria de comptes que es duga a terme per a la revisió del compte justificatiu s'ajustarà al
que disposa l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació
dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L'auditoria requerirà l'emissió d'un informe en què es detallarà les comprovacions realitzades i
es farà constar tots aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment per part
de l'entitat beneficiària, 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
perquè l'òrgan gestor puga concloure respecte d'això. L’esmentat informe contindrà els
extrems i estructura establits en l'article 7 de l'esmentada Ordre EHA/1434/2007.
Per a emetre l'informe d'auditoria, s'haurà de comprovar:
 L'adequació del compte justificatiu de la subvenció i que aquesta haja sigut subscrita
per una persona amb poders suficients per a això.
 El contingut de la memòria d'actuació, constatant la possible falta de concordança
entre la informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit
de base per a realitzar la revisió de la justificació econòmica.
 Que la informació continguda en la memòria econòmica està suportada per una relació
classificada de les despeses de l'activitat subvencionada en la qual s'especificarà
l'entitat que les ha realitzades, amb identificació del creditor i del document ‒factures,
nòmines, butlletins de cotització a la Seguretat Social TC1 i TC2, justificant d'ingrés de
retencions‒ el seu import total i l'imputat a la subvenció, la data d'emissió i la data de
pagament, i també que es compleixen les condicions establides en el conveni i la
normativa d'aplicació.
 Que les entitats disposen de documents originals acreditatius de les despeses
justificades i del seu pagament, d'acord amb el que preveu l'article 30.3 de la Llei
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general de subvencions i que els esmentats documents han sigut reflectits en els
registres comptables.
Els dits documents justificatius consistiran en factures electròniques, nòmines, TC,
resguards de transferències bancàries, xecs, etc., i també còpia dels extractes bancaris
dels càrrecs en el compte corresponent de l'operació justificada.
Que l'entitat beneficiària disposa d'ofertes de diferents proveïdors, en els supòsits
previstos en l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, i d'una memòria que
justifique raonablement l'elecció del proveïdor, en aquells casos en què no haja
recaigut l'adjudicació en la proposta econòmica més avantatjosa.
Que no s'ha subcontractat l'execució de l'activitat subvencionada.
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.
Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la
consideració de despesa subvencionable, d'acord amb el que estableix l'article 31 de la
Llei general de subvencions i aquest conveni; que s'han classificat correctament, i que
es produeix la necessària coherència entre les despeses justificades i la naturalesa de
les actuacions subvencionades.

La persona auditora, que serà designada per la Universitat, haurà de conservar durant un
període mínim de huit anys, a comptar des de la data d'emissió de l'informe, la còpia de la
documentació que suporta l'informe emés.

Setena. Compatibilitat de la subvenció
Aquesta ajuda és compatible amb qualsevol altra que per a la mateixa finalitat siga atorgada
per qualsevol administració o entitat pública i privada, si bé l'import en cap cas podrà,
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres administracions públiques o d’altres
ens públics o privats, superar el cost de les activitats subvencionades.

Huitena. No-subjecció a polítiques de competència
De conformitat amb el que estableix l’article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea, la subvenció que es concedeix a l’empara d'aquest conveni està exempta de
notificar-se a la Comissió Europea, atés que no afecta intercanvis comercials entre estats
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membres ni falseja ni amenaça de falsejar la competència en el Mercat Comú, i no afavoreix a
cap empresa.

Novena. Comissió Mixta de Seguiment
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, vigilància i control de l'execució del conveni. Es constituirà en el termini màxim de
30 dies a partir de l'entrada en vigor d'aquest conveni. Estarà integrada per:


La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament o
persona en qui delegue.



La persona titular de la Direcció General de Model Econòmic, Finançament i Política
Financera o persona en qui delegue.



La titular del Vicerrectorat de Transferència i Intercanvi de Coneixement o persona en
qui delegue



El professor coordinador de la Càtedra a l’UMH o persona en qui delegue.

A la Comissió Mixta li serà aplicable la regulació prevista per als òrgans col·legiats en la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i s’ajustarà als principis de
composició i presència equilibrada entre homes i dones, establits per la Llei Orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Així mateix, les funcions de secretaria seran exercides per un dels representants de la
universitat.
La Comissió Mixta tindrà com a objectius principals els següents:
1. Seguiment del desenvolupament de les activitats de la Càtedra.
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 Decret
176/2014, s'inclouen:
 Realitzar el seguiment de les activitats a desenvolupar per la Universitat dins del
programa de la Càtedra.
 Aprovar el pressupost i la liquidació de despeses.
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 Realitzar l'avaluació de les activitats exercides.
 Aprovar la memòria anual de les activitats de la Càtedra, per mitjà d'informe del
coordinador.
 Adoptar els acords necessaris per al compliment dels fins i objectius de la Càtedra,
d'acord amb la normativa de la Universitat i aquest conveni.
 Resoldre els problemes d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte
dels convenis subscrits.
 Informar les parts dels retards i incidències que puguen plantejar-se.
La Comissió de Seguiment es regirà per les clàusules contingudes en aquest conveni i podrà
dictar normes de funcionament intern respectant els límits mencionats.
Reunions de la Comissió Mixta
La Comissió de Seguiment es reunirà, almenys, una vegada a l'any per a valorar els resultats
d'aquesta col·laboració i proposar la modificació dels seus termes que s'estimen oportuns, i
també quan ho sol·licite motivadament algun dels seus membres.
Es podrà constituir, convocar, celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma
presencial com a distància, tal com estableixen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Les reunions de la Comissió de Seguiment les convocarà la Vicerrectora de Transferència i
Intercanvi de Coneixement de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Es podrà invitar assessors i col·laboradors a participar, amb veu i sense vot, en les reunions de
la Comissió de Seguiment.
Una còpia de les actes, acords o informes que, si és el cas, emeta la Comissió de Seguiment, en
el desplegament i execució de les seues funcions, serà remesa a la Secretaria Autonòmica de
Model Econòmic i Finançament.

Deu. Vigència i resolució del conveni
Aquest conveni produirà efectes des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.
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Seran causes de resolució d'aquest conveni les previstes en l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre.
El compliment i la resolució d'aquest acord causaran la seua liquidació amb la finalitat de
determinar les obligacions i compromisos de les parts signatàries, en els termes establits en
l'article 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
En el supòsit d'extinció del conveni per causes diferents de la conclusió del termini de la seua
vigència, les parts, a proposta de la Comissió Mixta de Seguiment, 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 qual se n’haurà de realitzar la
liquidació en els termes establits legalment.

Onze. Modificació
Les parts signatàries podran modificar aquest conveni en qualsevol moment per acord exprés, i
es requeriran els mateixos tràmits previstos per a la subscripció d’aquest conveni.

Dotze. Naturalesa del conveni
Aquest conveni, que té naturalesa administrativa, es regularà pel que es preveu en el mateix
conveni; pels articles de caràcter bàsic de la LGS; pels preceptes de caràcter bàsic del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS; per les previsions
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions, i pel capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Quant a la tramitació i formalització, s’aplicarà el que disposa el Decret 176/2014, de 10
d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

Tretze. Jurisdicció competent
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el si de la Comissió Mixta de
Seguiment, qualsevol desacord que poguera sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni, si
bé entenent que amb anterioritat s’aplicaran criteris de bona fe i voluntat d’arribar a acords.
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En cas de conflicte, les parts se sotmeten a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de
conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Catorze. Infraccions i reintegrament de la subvenció
S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la
normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la LGS, a aquells subjectes beneficiaris
de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, 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 caràcter procedimental, serà
d’aplicació els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i els articles 53, 56 i 77.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Seran causes de nul·litat de concessió de l’ajuda o causes de reintegrament d’aquesta les
previstes en els articles 36 i següents de la LGS.
En cas de nul·litat de la concessió de l’ajuda o de reintegrament d’aquesta per qualsevol de les
causes abans esmentades, l’entitat beneficiària ha de reintegrar les quantitats percebudes més
els interessos legals corresponents.
L'incompliment de l’obligació de justificació constituirà causa de reintegrament, en aquest cas
serà procedent el reintegrament de les 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 perquè 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'1 d'octubre, de règim 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.
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Quinze. Publicitat
El text íntegre d’aquest conveni es farà públic en el portal de transparència de la Generalitat,
GVA Oberta, en el termini de deu dies hàbils des de la inscripció del conveni en el Registre de
Convenis de la Generalitat, i en les pàgines web de les universitats signatàries, segons es
disposa en l’article 9.1.c i en l’article 10, apartats 1 i 3, de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la
Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana,
i en els articles 3.4 i 12.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que desplega
l’esmentada llei.

Setze. Protecció de dades
Les parts signatàries manifesten que coneixen, compleixen i se sotmeten a la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i a la
resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, en tots els supòsits en
els quals puga haver-hi tractament, cessió o comunicació de dades entre les parts en execució
del que es disposa en aquest conveni. Les parts consenten que les dades personals d'aquest
conveni es puguen incorporar a fitxers de titularitat de cadascuna de les parts amb l'única
finalitat de procedir-ne a la gestió adequada.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir en els termes establits
legalment, mitjançant una comunicació a la respectiva entitat en el seu domicili social.

Dèsset. Drets de la propietat intel·lectual
Tenint en compte el caràcter de les càtedres universitàries, els drets de propietat intel·lectual
seran propietat de la Universitat sense perjudici del que es recull en el Decret legislatiu
1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en què
s'arreplega el dret moral o personal de l'autor com un dret irrenunciable i inalienable.
En totes les activitats haurà de fer-se constar que s'han realitzat en el si de la Càtedra GVA de
Transformació del Model Econòmic, i apareixerà, a més del logotip de la xarxa de càtedres, el
logotip de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic.
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I en especial, les parts vetlaran pel compliment de les previsions contingudes en el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de
l'Administració Electrònica.
I perquè conste, als efectes oportuns, com a prova de conformitat amb tot l'anterior, els
compareixents signen aquest Conveni.
Firmado digitalmente
VICENT
por VICENT ENRIC|
ENRIC|SOLER| SOLER|MARCO
Fecha: 2020.07.20
MARCO
13:38:14 +02'00'

Conseller d’Hisenda i Model Econòmic
Vicent Soler i Marco

Firmado electrónicamente por:
Rector de la Universitat Miguel Hernández
Juan José Ruiz Martínez

17

