
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I  FORMACIÓ I  LA
UNIVERSITAT JAUME I  DE CASTELLÓ,  PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA AVALEM TERRITORI
2020

València,  30 de març de 2020

REUNITS

D'una banda,  el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Sr. Rafael
Climent  González,  en  representació  de  LABORA  Servei  Valencià  d'Ocupació  i  Formació,  d'ara
endavant LABORA, segons  el  Decret  6/2019, de 17 de juny, del  president de la Generalitat, pel
qual  es nomenen les persones titulars de les vicepresidències, conselleries, secretaria i portaveu
del Consell, en l'exercici de les atribucions que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del
Consell,  en  virtut  del  que  disposa  el  Decret  176/2014,  de  10  d'octubre,  del  Consell,  sobre
subscripció de convenis, i expressament facultat per a aquest acte mitjançant l’Acord del Consell,
de data 20 de març de 2020.

D'una altra banda,  la Sra. Eva Alcón Soler,  rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (d'ara
endavant, UJI), amb seu a la ciutat de Castelló de la Plana, amb nomenament efectuat mitjançant
el Decret 70/2018, d'1 de juny, del Govern Valencià, i en virtut de les competències atribuïdes pels
estatuts d'aquesta universitat, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d'agost (DOGV 6344, de 31
d'agost de 2010).

Les parts es reconeixen capacitat legal per a l'atorgament d’aquest instrument i

MANIFESTEN

1. L'article 37 del text refós de la Llei d'ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23
d'octubre, inclou, entre els principis generals als quals s’han de sotmetre les polítiques actives
d'ocupació, l'adequació a les característiques del territori, tenint en compte la realitat del mercat
de treball i les peculiaritats locals i sectorials.

2.  LABORA  Servei  Valencià  d'Ocupació  i  Formació  és  l'organisme  autònom  de  la  Generalitat
competent per a impulsar,  desenvolupar i  executar la política de la Generalitat  en matèria de
creació d'ocupació, i  té  entre els  seus objectius bàsics incrementar l'impacte de les polítiques
actives d'ocupació a través de la col·laboració amb la resta d'òrgans de la Generalitat, amb altres
administracions públiques, amb agents socials i amb la resta d'institucions rellevants en l'àmbit de
l'ocupació.  També  figura  entre  els  seus  objectius  bàsics  l'establiment  de  sistemes  d'avaluació
sobre l'eficàcia de les polítiques actives d'ocupació.
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Per a aconseguir aquests objectius, una de les principals línies d'actuació previstes en la memòria
d'actuacions del pressupost de la Generalitat del programa 322.59, línia 1.1.4., és l'elaboració i
desenvolupament dels instruments i eines per al coneixement del mercat de treball actual i futur a
través d'un portal estadístic i del disseny d'un observatori territorial.

3. L'article 6 del Decret 194/2013, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització i règim jurídic del Servei Valencià d'Ocupació i  Formació, estableix que el Servei
Valencià  d'Ocupació  i  Formació  (actualment  LABORA)  impulsarà  la  formalització  d'acords  i
convenis  de  col·laboració  i  cooperació  amb  qualsevol  persona  jurídica,  pública  o  privada,  els
objectius i les activitats de la qual es dirigisquen al foment i el desenvolupament de l'ocupació a la
Comunitat Valenciana.

4.  L'UJI és una institució pública d'educació superior orientada a la innovació com a via per a
desenvolupar socialment,  culturalment i  econòmicament el  seu entorn, mitjançant la creació i
transmissió crítica del coneixement, la promoció de les potencialitats del seu capital humà i una
orientació proactiva tant cap al seu àmbit d'influència com cap a la seua presència internacional.

L'UJI  i  la Universitat  de València han constituït  l’Institut Interuniversitari  de Desenvolupament
Local  (IIDL),  un  centre  d'investigació  i  especialització  teòrica  i  pràctica  en  el  camp  del
desenvolupament  local,  en  el  seu  sentit  més  ampli,  que  disposa  d’experts  en  les  diverses
temàtiques  previstes  en  el  concepte  de  desenvolupament  sostenible,  marc  d'aplicació  de  les
polítiques i estratègies de l'enfocament local del desenvolupament.
Entre els objectius estratègics plantejats, l’IIDL pretén conformar-se com un centre d'investigació
sòlid  i  competitiu  que  constituïsca  una  clara  referència  en  la  generació  d'idees  i  el  disseny
d'estratègies i suport a la presa de decisions en les polítiques públiques, amb especial atenció a
aquelles amb un vessant territorial en l'àmbit local; de manera que es generen respostes eficaces
a les demandes socials sorgides entorn de les noves temàtiques relacionades amb l'enfocament
territorial i local del desenvolupament sostenible, en el triple vessant econòmic, social i ambiental.

5. El Pla Avalem Territori és un eix central de l'acció del Consell cap a la dinamització territorial i
cap a un nou model  de gestió que adapte l'exercici  de les polítiques actives d'ocupació a les
necessitats reals de les persones i els territoris, integre els agents territorials i sectorials en el seu
desenvolupament i n’augmente l’efectivitat.

6.  Entre  les  línies  d'actuació  del  Pla  Avalem  Territori  ha  sigut  la  realització  de  diagnòstics
territorials que proporcionaren un millor coneixement de la realitat socioeconòmica dels diferents
territoris  de  la  nostra  comunitat  (2017),  com també el  disseny  d'estratègies  territorials  per  a
millorar el mercat laboral valencià (2018) i  la realització d'estudis relacionats amb la innovació
territorial (2019). La Universitat de València ha participat en aqueixes tres primeres anualitats, a
més, mitjançant el disseny d'una guia pràctica per a la realització dels diagnòstics pels pactes i
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acords  territorials  per  l'ocupació  constituïts  a  aquest  efecte,  mitjançant  la  coordinació  i  el
seguiment  dels  processos  de  diagnòstic  i  mitjançant  la  difusió  del  resultat  dels  treballs  de
diagnòstic amb l'edició de la publicació Territori i ocupació. Desenvolupament territorial i  mercat
laboral  valencià,  com també dels treballs relacionats amb estratègies territorials per al mercat
laboral. Les universitats d'Alacant i Jaume I de Castelló han format part dels treballs de seguiment
d'aquests diagnòstics, i la confecció d'estratègies per a àrees funcionals.

7. LABORA està interessat a continuar l'estreta col·laboració en els camps científic i d'investigació
en matèria d'ocupació i formació amb les universitats públiques valencianes, en particular l’UJI, de
manera que el resultat dels diagnòstics ja realitzats s'actualitze constantment i s'incorpore a una
base  de  dades  única,  mitjançant  la  creació  d'un  laboratori  territorial  de  l'ocupació  que
desenvolupe el Pla de seguiment i avaluació dels plans territorials per a l'ocupació i que amb la
recopilació,  tractament  i  anàlisi  sistemàtica  i  participativa  de  la  informació  quantitativa  i
qualitativa servisca de base per a identificar les estratègies més adequades per a la millora de
l'ocupació i l'activitat econòmica en els territoris, particularment en els pactes per l'ocupació.

8. En els annexos de transferències corrents de l'estat de despeses de la llei de pressupostos de
LABORA  per  a  l'exercici  2020  es  recull  la  línia  nominativa  S7995000,  "Col·laboració  en  el
desenvolupament Pla Avalem Territori, per import de 300.000 €, les beneficiàries del qual són les
universitats públiques valencianes allistades en l'annex de la FP7 del pressupost, per al disseny,
desenvolupament tècnic,  seguiment i  comunicació d'un  observatori  laboratori  territorial  en el
marc  del  Pla  Avalem  Territori  des  de  la  perspectiva  del  desenvolupament  i  la  intel·ligència
territorial. Tot això d'acord amb el que preveu l'article 168.1.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de
la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix, està
recollit  en  el  Pla  estratègic  de  subvencions  del  SERVEF  2017-2019,  aprovat  per  Resolució  del
conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de data 20 d'abril de 2017.

9.  L’UJI  declara  no  estar  incursa  en  cap  de  les  circumstàncies  que  determinen  la  prohibició
d'obtindre  la  condició  de beneficiària  de  subvencions  previstes  en  l'article  13.2  i  3  de la  Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions  (d'ara  endavant,  Llei  general  de
subvencions), com també que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social i que no és deutora per resolució de procedència de reintegrament.

10.  Les parts  expressen el  convenciment que la mútua col·laboració redundarà en una major
eficàcia dels recursos que es destinen a l'execució del projecte esmentat, amb l’oferiment a la
ciutadania, empreses, institucions i entitats territorials i sectorials de la Comunitat Valenciana la
possibilitat d'analitzar, avaluar i decidir sobre els propis recursos endògens que conduïsca a una
optimització  de  les  seues  potencialitats  sobre  la  creació  i  manteniment  de  l'ocupació  i,  en
definitiva, contribuir al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana.

Amb  el  propòsit  de  fer  possible  el  que  s’ha  dit  anteriorment  i,  especialment,  la  mútua
col·laboració i coordinació d'actuacions entre LABORA i la Universitat, se subscriu aquest conveni
que es regirà per les següents,
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CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DE CONVENI I NORMATIVA D'APLICACIÓ
L'objecte  d'aquest  conveni  és  establir  les  condicions  de  la  col·laboració  per  al  disseny,  el
desenvolupament tècnic, el seguiment, la coordinació i la comunicació del Laboratori Territorial de
l'Ocupació,  mitjançant  l'aplicació  d'una  metodologia  multidisciplinària,  dins  del  Pla  Avalem
Territori.

Les actuacions a desenvolupar es duran a terme d'acord amb el que preveuen la Llei 1/2015, de 6
de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions,
com també la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
seu reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

SEGONA. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
LABORA finançarà les actuacions objecte d’aquest conveni per un import màxim de 50.000 euros
(CINQUANTA MIL EUROS), a favor de la Universitat Jaume I de Castelló, a càrrec del capítol 4 del
subprograma pressupostari  322.59,  "Administració  i  coordinació  general",  línia  nominativa  de
subvenció  S7995000,  "Col·laboració  en  el  desenvolupament  del  Pla  Avalem Territori,  aplicació
pressupostària  31.01.00.322.59.440.02,  inclosa  en  el  pressupost  de  LABORA  Servei  Valencià
d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2020.

TERCERA. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT
Es declara expressament la compatibilitat de les ajudes concedides sobre la base d'aquest conveni
amb 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.

QUARTA. OBLIGACIONS DE L'ENTITAT BENEFICIÀRIA
A més de les establides en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de l'entitat
beneficiària:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue LABORA, com també qualsevol
altra de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents,
d'acord amb el que preveuen els articles 45 i 46 de la Llei general de subvencions.

b) Conservar  els  documents  justificatius  de  l'aplicació  dels  fons  rebuts,  incloent-hi  els
documents electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

c) Publicitar amb caràcter general que el projecte el finança LABORA. Amb aquesta finalitat
s’hauran d'incloure els respectius logotips oficials en el material que s'utilitze per a la difusió:
material formatiu, cartelleria, fullets, pàgina web, etc.
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d) Adoptar les mesures de difusió d’acord amb el que preveu l'article 2 de la Llei 2/2015,
de 2  d'abril,  de  la  Generalitat,  de  transparència,  bon govern i  participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana, i l’article 18.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que estableix
que els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament
de les activitats objecte de subvenció. Aquestes mesures poden consistir en la inclusió de la
imatge  institucional  de  l'entitat  concedent,  com  també  llegendes  relatives  al  finançament
públic  en cartells,  materials  impresos,  mitjans  electrònics  o  audiovisuals,  o  bé en esments
realitzats en mitjans de comunicació.
e) Portar  compte separat de la subvenció concedida,  i  obrir  els  subcomptes necessaris
d'ingressos i despeses per cada acció subvencionada, i assignar en els subcomptes de despeses,
si escau, la part corresponent de despeses comunes imputada a l'acció subvencionada.
f) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social
tant a la data de signatura de l’instrument corresponent com a la de pagament, d'acord amb el
que preveuen els articles 13 i 34.5 de la Llei general de subvencions.
g) Acreditar  no  ser  deutora  per  resolució  ferma  de  procedència  de  reintegrament  de
subvencions, tant a la data de signatura del corresponent instrument com a la de pagament,
d'acord amb el que preveuen els articles 13 i 34.5 de la Llei general de subvencions.
h) Comunicar a l'òrgan gestor l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
que  financen  les  activitats  subvencionades,  amb  indicació  de  l'import,  la  procedència  i
l’aplicació.
i) Participar,  a  sol·licitud  de  LABORA,  en  les  jornades  tècniques,  taules  de  treball  i
seminaris que hi  estiguen relacionats i  que organitze o promoga,  per a l'execució o difusió
d'activitats i resultats.
j) Informar sobre possibles incidències en l'execució de les activitats que es realitzen a
l'empara d'aquest conveni.

CINQUENA. ACTUACIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
LABORA es compromet a:

a) Pagar l'import de les despeses justificades en execució d’aquest conveni, per l'import
màxim i a càrrec de l'aplicació pressupostària prevista en la clàusula segona d'aquest conveni,
sota les condicions establides en aquest.
b) Promoure  la  participació  dels  agents  territorials,  en  particular  els  pactes  i  acords
territorials  per  l'ocupació  constituïts,  en  les  jornades  tècniques  i  taules  de  treball  per  a
l'execució de les  activitats  relacionades amb l'objecte  del  conveni,  com també en aquelles
altres dirigides a difondre els resultats finals que s'obtinguen d'aquestes.
c) Proporcionar o facilitar l'accés a les dades territorials de les quals dispose LABORA, com
també la realització de les gestions oportunes que puguen ser requerides davant la Direcció
General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat, Tresoreria General de la
Seguretat Social, Institut Nacional d'Estadística, i altres instàncies publicoestadístiques.

d) Facilitar,  en  col·laboració  amb la  Direcció  General  de  Tecnologies  de  la  Informació  i
Comunicació de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, els suports digitals i aplicatius per
al  registre  i  el  tractament  de  dades,  informacions  i  documents  que  intervinguen  durant
l'execució del conveni.
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e) Prestar el  suport tècnic i  logístic que l’UJI li  requerisca en relació amb l'execució del
conveni.

SEXTA. ACTUACIONS DE L’UJI

Per al desenvolupament de les activitats necessàries per a la posada en marxa i manteniment del
Laboratori  Territorial  per  l'Ocupació,  l’UJI  configurarà  un  equip  pluridisciplinari  de  personal
investigador  i  tècnic  amb coneixements  transversals  per  a  l'anàlisi  territorial,  les  necessitats  i
oportunitats per al creixement econòmic i la creació d'ocupació.

En particular:
1) Participació  en l'elaboració  de  les  estratègies  territorials  d'ocupació  per  als  pactes  i
acords territorials de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'aplicació de la metodologia Avalem
Territori de la Universitat de València.

2) Actualització permanent de les bases de dades relacionades amb el Programa Avalem
Territori, creada en 2017 i ampliada en 2018 i 2019. S'articularan les mesures perquè les bases
de dades siguen d'accés lliure.

3) Seguiment  dels  plans  territorials,  mitjançant  el  disseny  de  sistemes  d'indicadors,
l'aplicació del sistema mitjançant el corresponent procés i la redacció dels informes d'avaluació
dels  programes  de  LABORA  que  tinguen  dimensió  territorial,  concretament  el  programa
denominat «Projectes experimentals 2019 i 2020».

4) Anàlisi  de  les  necessitats  formatives  territorials,  des  d'una  perspectiva  sectorial.
Redacció d'un informe a partir de la col·laboració dels equips tècnics dels pactes i acords per
l'ocupació.

5) Redacció d'informes territorials relacionats amb la situació del mercat laboral d'algun
sector econòmic de la Comunitat Valenciana (agricultura, indústria, serveis, turisme, etc.), amb
acord previ de la comissió de seguiment. Continuïtat dels treballs abordats en el 2019, per a
territoris diferents. Es disposarà de la participació d'actors territorials com a representants de
l'empresariat, els sindicats o d'altres entitats públiques valencianes. 

Els  nous  informes  territorials  es  publicaran  en  format  digital  i  seran  distribuïts  mitjançant
suports digitals (unitats de memòria USB o similars) entre els pactes territorials i oficines de
LABORA, tant Espais LABORA com LABORA Formació i Serveis Centrals i Territorials, en nombre
suficient  en  funció  dels  acords  adoptats  per  la  comissió  de  seguiment,  a  càrrec  d’aquest
conveni. Aquestes publicacions formaran part de les bases especificades en l'apartat 2.

De la mateixa manera,  l’UJI,  en col·laboració amb la Universitat  de València i  la Universitat
d’Alacant, editarà una publicació en formats paper i digital que recollirà un resum dels resultats
dels projectes estratègics elaborats des dels pactes, per al  conjunt del  territori  valencià.  Es
tindrà com a referència de despesa per a la publicació en paper 20.000 euros que es distribuirà
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proporcionalment entre les tres universitats que participen en el Programa Avalem Territori, i
correspon a l’UJI un import de 3.300 euros, i les publicacions seran distribuïdes igualment entre
els  pactes  territorials  i  oficines  de  LABORA,  tant  Espais  LABORA,  com  LABORA Formació  i
Serveis  Centrals  i  Territorials,  en  nombre  suficient  en  funció  dels  acords  adoptats  per  la
comissió de seguiment a càrrec d’aquest conveni. Aquestes publicacions formaran part de les
bases especificades en l'apartat 2. 

6) Accions d'informació i conscienciació en el territori per a la creació de nous pactes per
l'ocupació. En col·laboració amb representants de LABORA, es dissenyarà i materialitzarà un pla
d'accions per a aquestes finalitats, específic per a cada universitat participant i la seua àrea
d'influència o entorn territorial.

7) Estudi  model  per a  la  identificació,  l'anàlisi  i  la comparació dels  trets de la  jornada
laboral,  per  a  sectors  determinats  i  territoris  seleccionats  prèviament.  Es  prioritzaran  els
territoris analitzats en l'exercici anterior (2019) i actual (2020), per a l'apartat d'innovació.

8) Confecció d'un pla de comunicació i divulgació dels resultats que serà supervisat pel
Departament  de  Comunicació  de  LABORA.  S'inclouran  informes  mensuals  de  seguiment
(butlletí mensual d'informació Avalem Territori). 

SETENA. COMISSIÓ ÚNICA DE SEGUIMENT I CONTROL

Per al  compliment dels compromisos i  el seguiment dels convenis amb les tres universitats es
constituirà una comissió mixta única en la qual es procurarà la presència equilibrada de dones i
homes, d'acord amb el que preveu el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la
Generalitat,  aprovat per Acord de 10 març de 2017,  del Consell, que, a més de les funcions de
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, tindrà les funcions següents:

a) Seguiment del desenvolupament de les activitats dels convenis.

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

c) Analitzar i proposar les activitats concretes que les parts consideren oportunes,  i
descriure per a això un  pla de  treball que incloga les fases,  el  cronograma,  els  objectius
parcials i els mitjans requerits.

d) Proposar la interpretació i resolució de qualsevol discrepància o controvèrsia que
puga sorgir en l'execució d'aquest, amb caràcter previ a la via jurisdiccional.
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La comissió mixta única tindrà la composició següent:

a) Una persona en representació de cada universitat (València-Estudi General, Alacant i
Jaume I de Castelló), designada per cadascuna d'aquestes. 

b) Les  persones  titulars  de les  direccions  territorials  d'Economia  Sostenible,  Sectors
Productius,  Comerç i  Treball  en cada província,  o  la  persona que designe per a la seua
substitució,  i  una d'aquestes  exercirà la  secretaria  de  la  comissió  per  designació  de  la
persona titular de la direcció general competent en matèria d'ocupació. 

c) La  persona  titular  de  la  direcció  general  competent  en  matèria  d'ocupació  o  la
persona que designe per a la seua substitució.

d) La  persona que exercisca  la  coordinació  acadèmica  del projecte,  vicerectoria de
Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València o la persona que designe per a
la seua substitució, la qual presidirà la comissió mixta única de seguiment i control.

La comissió mixta es constituirà en el termini de 15 dies a partir de l'entrada en vigor d'aquest
conveni i es reunirà, almenys, una vegada cada tres mesos, després de la convocatòria prèvia
de la presidència d’aquesta, per a valorar els resultats d'aquesta col·laboració, i  proposar i
tractar aquells punts que es consideren oportuns per a la bona fi de la col·laboració.

Una còpia de les  actes,  acords o informes emesos per la  comissió serà remesa a la Direcció
General de LABORA. 

El funcionament i  l’adopció d'acords de la  comissió  mixta de seguiment es regiran pel que
preveuen els  articles  15 i  següents  de la  Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de règim jurídic  del
sector públic. Les còpies de les actes, acords o informes que, si escau, emeta la comissió mixta
de seguiment, vigilància i control en el desenvolupament i execució de les funcions que tinga
assignades es remetran a la Direcció General de Planificació i Serveis de LABORA.

HUITENA. TERMINIS I MÈTODES DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ, BESTRETES I GARANTIES

A  sol·licitud  de  l'entitat  beneficiària,  amb comunicació  prèvia  de  la  data  d'inici  de  les
actuacions subvencionades per LABORA, d'acord amb el que preveu 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 30 % de l'import de la
subvenció  concedida,  sense  necessitat  de  presentar  aval  o  garantia,  per  tractar-se  d'una
universitat de caràcter públic, d'acord amb el que preveu l'apartat 5.g de l’article esmentat.
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Una vegada  presentada la  justificació,  es  procedirà  a  dictar  la  resolució de liquidació  i  el
lliurament  de  la  quantitat  que  resulte  justificada  de  conformitat,  descomptant,  si  escau,
l'import  de la  bestreta,  o  bé a  requerir  el  reintegrament de les  quantitats  indegudament
percebudes, si la quantitat degudament justificada fora inferior a l'import ja rebut.

Amb caràcter  previ  al  cobrament,  l'entitat  beneficiària  haurà d'acreditar  que compleix  les
condicions  establides  en  l'article  34.5  de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de
subvencions.

D'acord amb el que preveu l'article 19.5 de la Llei general de subvencions, els rendiments
financers que es generen pels fons lliurats a les beneficiàries no incrementaran l'import de la
subvenció  concedida,  per l'escassa quantia d’aquests i la dificultat de la seua aplicació a les
activitats subvencionades i del seu seguiment i control.

NOVENA. COSTOS ELEGIBLES

Basant-se  en  aquest conveni  es  podran  finançar  els  costos  següents,  realitzats  durant  el
període  01.01.2020  al  10.11.2020,  i  relacionats  de  manera  directa  i indubtable  amb  la
naturalesa de les actuacions realitzades en la seua execució:

a) Despeses de personal de l'entitat beneficiària: retribucions salarials i cost de Seguretat
Social del personal propi o  contractat,  i,  en general, tots els costos imputables a aquest
personal en el desenvolupament de l'exercici de la seua activitat. Aquests costos s’han de
presentar desglossant el percentatge de la jornada dedicada al  projecte.  Sols  s’admetran
justificants  de  pagaments  a  persones  físiques,  tant  si  es  tracta  de  personal  propi  de
plantilla o amb contracte laboral subscrit a aquest efecte. 

b)  Despeses d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu d'aquest  conveni,  amb el
límit del 4 % de l'import total concedit.

c)  Altres  despeses  de  naturalesa  corrent,  necessàries  per  a  l'execució  de  les  actuacions
inherents a aquest conveni, amb el límit del 20 % de l'import total concedit.

No es considerarà despesa subvencionable l'IVA o qualssevol altres impostos indirectes, quan
siguen susceptibles  de recuperació o compensació  per part  de  l'entitat beneficiària.  A
aquest  efecte, quan  en  les  declaracions  presentades  s'utilitzen  regles  de  prorrata,  es
considerarà que l'entitat ha suportat efectivament com a despesa el percentatge restant de
l'última declaració,  resum anual, presentada amb anterioritat a la data de justificació de la
subvenció.

DEU. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES
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1.  La  documentació  justificativa  haurà  de  ser  presentada  davant  la  Subdirecció  General  de
Planificació i Serveis de LABORA com a data límit el 10 de novembre de 2020.

2. La documentació justificativa ha d’incloure:

a) Memòria científica de les activitats, publicacions i actes realitzats en el marc del conveni, i
dels resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica sobre l'aplicació dels fons concedits, segons el que determina l'article
30  de  la  Llei  general  de  subvencions,  que  ha  de  contindre  una  llista  correlativa  de  tots  i
cadascun dels documents justificatius de la despesa, amb especificació, almenys, de la data
d'emissió  i  de  pagament,  proveïdor,  objecte  facturat,  import  total  del  document, base
imposable i,  si escau, percentatge imputat a la justificació de la subvenció,  agrupats segons la
naturalesa de la despesa.

c) Liquidació de despeses degudament auditades per informe d'una persona auditora inscrita
com  a  exercent  en  el  Registre  Oficial  d'Auditors  de  Comptes  que  depén  de  l'Institut  de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en els termes previstos en la clàusula següent.

d) Declaració responsable sobre altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen
les activitats subvencionades, amb indicació de l'import, la seua procedència i aplicació.

e) Declaració relativa al compliment de les condicions establides en l'article 34 de la Llei general
de subvencions.

f) Document de designació del personal la despesa del qual s'imputa a la subvenció, amb
indicació de la seua categoria professional i percentatge de la seua jornada que ha destinat
a l'execució del projecte.

3. Les factures de les despeses han de complir el que disposa el Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre,  i  l’altra  normativa  vigent,  i  en  cap  cas  el  cost  d'adquisició  de  les  despeses
subvencionables  podrà  ser  superior  al  valor  de  mercat.  En  tot  cas,  el  pagament  efectiu  es
justificarà mitjançant el pertinent comprovant de transferència, assentament bancari o càrrec en
compte.

4. A l'efecte del que preveu l'article 73 del  reglament de la Llei general de subvencions, haurà de
constar, en tots els justificants originals, la identificació de l'actuació a la qual s'imputa i la quantia
total o parcial imputada. Aquesta dada  la incorporarà l’entitat beneficiària mitjançant estampillat
sobre el document original.

5. S'haurà d'identificar el subcompte d'ingressos on es comptabilitza la subvenció concedida i la
relació de subcomptes de despeses utilitzades per a la gestió de la subvenció.

6. Es considerarà despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la
finalització del període de justificació de l'exercici pressupostari amb l'excepció de la cotització a la
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Seguretat Social el pagament de la qual sols serà exigible fins al mes de setembre de 2020. No
s'acceptaran despeses corresponents a períodes diferents als previstos en el conveni.

ONZE. 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'Orde 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 el qual es detallaran les comprovacions realitzades i
es faran constar tots aquells fets o excepcions que poden 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, en el qual s’haurà de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió
perquè l'òrgan gestor puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe ha de contindre els
punts i l’estructura establits en l'article 7 de l’Ordre EHA/1434/2007. 

Per a emetre l'informe d'auditoria, s’haurà de comprovar:

1) L'adequació del compte justificatiu de la subvenció i que aquest haja sigut subscrit per una
persona amb poders suficients per a això.

2) El contingut de la memòria d'actuació on es constate 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.

3)  Que  la  informació  continguda  en  la  memòria  econòmica  està  suportada  per  una  llista
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, data d'emissió i data de pagament, com també que es compleixen les
condicions establides en el conveni i la normativa d'aplicació.

4)  Que  l'entitat  beneficiària  disposa  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 general de
subvencions i que aquests documents han sigut reflectits en els registres comptables. 

Aquests documents justificatius consistiran en factures electròniques, nòmines, TC, resguards de
transferències bancàries, xecs, etc. com també còpia dels extractes bancaris dels càrrecs en el
compte corresponent de l'operació justificada.

5) Que l'entitat beneficiària disposa d'ofertes de diferents proveïdors, en els casos previstos en
l’article 31.3 de la Llei general de subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement
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l'elecció del  proveïdor  en aquells casos en què no haja recaigut l'adjudicació en la proposta
econòmica més avantatjosa.

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

7)  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.

8) Que les despeses que integren la llista 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 l’UJI, haurà de conservar durant un període
mínim  de  huit  anys,  comptador  des de  la  data  d'emissió  de  l'informe,  la  còpia  de  la
documentació que suporta l'informe emés.

DOTZE. MINORACIÓ I REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA

Si es produeix cap incompliment dels requisits establits en aquest conveni, el director general de
LABORA procedirà a la minoració o resolució de la subvenció concedida de manera proporcional al
grau d'incompliment.

L'incompliment per  part de  l'entitat  beneficiària de qualsevol dels requisits,  condicions i
altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, l'alteració d'alguna de
les característiques essencials del projecte, la variació de la finalitat de l'actuació, la falta de
justificació de l'acció, com també els altres casos previstos en l'article 37 de la Llei general de
subvencions, i en el capítol I del  títol III del  reglament de la Llei  general de  subvencions,
donaran  lloc  a  la  incoació  del  corresponent  procediment  de  reintegrament  que  podrà
finalitzar,  si  escau,  amb  la  declaració  de  l'obligació  de  reintegrar  les  quantitats
indegudament  percebudes  i  l'interés  de  demora  des  del  moment  del  pagament  de  la
subvenció. En la tramitació del procediment es garantirà en tot cas el dret de l'interessat a
l'audiència.

TRETZE. COMPATIBILITAT AMB LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE AJUDES PÚBLIQUES

Aquest conveni és compatible amb el mercat interior atés que les seues disposicions no afecten
els intercanvis comercials entre els estats membres, perquè no concorren les condicions exigides
en l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Referent a això, la Comissió Europea afirma, en el  marc sobre ajudes estatals de recerca  i
desenvolupament  i innovació,  que solen ser de naturalesa no econòmica (entre  altres)  les
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activitats  primàries  dels  organismes  d'investigació  (com  per  exemple  les  universitats),
particularment en  el  cas  de  l’l+D  independent  per  a  millorar els  coneixements  i  la
comprensió,  quan l'organisme d'investigació  emprén una col·laboració  efectiva;  i  tampoc
l'àmplia difusió de resultats de les investigacions de manera no discriminatòria i no exclusiva
(per exemple, mitjançant bases de dades d'accés  obert,  publicacions obertes o programes
informàtics oberts).

En aquest conveni concorren les dues condicions atés que l'actuació té per objecte fonamental
millorar el coneixement del territori de la Comunitat Valenciana, a través d'una col·laboració amb
LABORA emmarcada en l'execució dels programes Avalem Territori i la creació d'un observatori o
laboratori territorial amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements sobre els fonaments
subjacents dels fenòmens i fets observables en matèria de desenvolupament territorial, sense que
hi haja perspectives d'aplicació o utilització comercial directa sinó que es pretén donar difusió als
resultats obtinguts per a coneixement general.

Finalment, cal indicar que a fi d'evitar una subvenció indirecta a altres activitats de naturalesa
econòmica  que  puga  desenvolupar  la  Universitat,  el  conveni  exigeix  que  es  duga  un  compte
separat de la subvenció concedida (lletra e de la clàusula quarta).

En tractar-se d'un conveni no subjecte a l'article 107.1 del Tractat Fundacional de la Unió Europea,
i d'acord amb el que estableix l’article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell,
regulador del procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la
Generalitat  dirigits  a  establir,  concedir  o  modificar ajudes públiques, la subvenció establida
mitjançant aquest conveni no requereix notificació o comunicació a la Comissió Europea.

CATORZE. VIGÈNCIA

Aquest conveni tindrà efecte des del moment de la seua signatura fins al 31 de desembre de
2020. No obstant això, es podrà finançar a càrrec seu l'activitat objecte d’aquest des de l’1 de
gener de 2020.

QUINZE. CAUSES D'EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ

Aquest conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte
o per incórrer en causa de resolució, d'acord amb el que disposa l'article 51 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Seran causes de resolució:

1. La força major

2. La impossibilitat sobrevinguda del compliment de l'objecte de l'acord.

3. L'acord unànime dels signants.

4. La decisió judicial declaratòria de la nul·litat de l'acord.
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5. L'incompliment de qualsevol de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun
dels signants.

Així mateix, serà aplicable el que estableix l'article 52 de la Llei 40/2015, en relació amb els
efectes de la resolució de l'acord.

SETZE. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE RESULTATS

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, en cap cas, les informacions confidencials
pertanyents  a  l'altra  part,  a  les  quals  haja  pogut  tindre  accés  en  el  desenvolupament   dels
projectes en comú.

La propietat intel·lectual de les dades, conclusions i resultats obtinguts per la Universitat en les
activitats objecte d’aquest conveni correspondrà a l'entitat beneficiària. LABORA, en l'exercici de les
seues competències,  podrà  usar  aquestes  dades,  conclusions  i  resultats obtinguts  en  les
activitats  objecte  del  conveni,  com  també  publicar-los  o  desenvolupar-los  en  posteriors
estudis o treballs, sempre que s'esmente l'autoria de la Universitat.

DÈSSET. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dues parts es comprometen a l'observança de les disposicions que siguen aplicables
en la matèria, i especialment, al que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de  protecció de  dades personals i garantia dels  drets digitals, i el  Reglament (UE)
2016/679,  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d'abril  de  2016,  relatiu  a  la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i altra normativa de desenvolupament. Cadascuna d'aquestes
pot compel·lir recíprocament l’altra per a l'acreditació d’aquests aspectes.

DÍHUIT. DENÚNCIA DEL CONVENI

Les parts podran denunciar de mutu acord aquest conveni en qualsevol moment, o bé de
manera unilateral comunicant-ho per escrit a l'altra part amb almenys dos mesos d'antelació
a la data en què es considere acabat. En tots dos casos hauran de finalitzar-se les tasques
pendents.

DÈNOU. LLEI DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Es publicarà el text íntegre del conveni, una vegada subscrit, en el portal de transparència de
la Generalitat GVA Oberta, segons el que disposen els articles 9.1.c i 10.1 de la Llei 2/2015, de
2  d'abril,  de  la  Generalitat,  de  transparència,  bon  govern  i  participació  ciutadana  de  la
Comunitat Valenciana, en el termini de deu dies hàbils des de la seua inscripció en el Registre
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de Convenis de la Generalitat, d’acord amb el que exigeixen els articles 12.2 i 3.4 del Decret
105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que desenvolupa la Llei 2/2015 esmentada.

VINT. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ

Aquest  conveni  és  de caràcter  administratiu  i  està exclòs  de  l'àmbit  d'aplicació  de  la  Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Es regirà per les seues pròpies
clàusules, pel que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel
seu  reglament,  aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i pel que estableix la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions. Com també pel que disposen la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector  públic,  i  el  Decret  176/2014,  de 1O d'octubre,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen els
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

La solució en primera instància de les diferències en la interpretació i  compliment que  es
poden plantejar  respecte  del  conveni  subscrit  correspondrà  a  la  comissió  de seguiment  i
control. 

Les parts acorden sotmetre's als acords dels jutjats contenciosos administratius de València per a
la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que puga sorgir en el desenvolupament i execució
d'aquest conveni.

I en prova de conformitat de  tot el que s’ha expressat, signen per duplicat exemplar  aquest
conveni, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament.

Per LABORA, el conseller d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i

Treball

Rafael Climent González

Per la Universitat Jaume I de Castelló,
la rectora

Eva Alcón Soler
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