
CONVENI  TIPUS  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’INSTITUT  VAL ENCIÀ  DE  LA
JOVENTUT I LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA PER A DESENVOLUPAR,
INTEGRAR I  COORDINAR MÉS EFICIENTMENT LES POLÍTIQUE S PÚBLIQUES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE INCIDEIXEN EN LA POB LACIÓ JOVE

 

València, de de 2018

 

REUNITS

D’una banda, la senyora Mónica Oltra Jarque, en qualitat de presidenta de l’Institut
Valencià de la Joventut (d’ara endavant, IVAJ), en nom i representació del qual actua,
en virtut de les competències que li atribueix la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la
Generalitat, de Polítiques integrals de joventut, i també l’article 7 del Decret 176/2014,
del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, i
autoritzada per a la subscripció d'aquest conveni per acord del Consell adoptat en la
reunió [data].

I d’una altra, [nom], en qualitat de [càrrec] de la Mancomunitat de la Ribera Alta (d’ara
endavant,  entitat  beneficiària),  en  nom  de  [la  o  el]  qual  actua,  d’acord  amb  les
atribucions que li confereixen els seus estatuts, aprovats el dia [data], i autoritzat/ada
per a la signatura d'aquest conveni per acord de [òrgan de govern de la mancomunitat
o consorci], de [data], 

Ambdues parts, en la representació que tenen, es reconeixen capacitat legal suficient
per a la subscripció d'aquest conveni i, per això,

 

MANIFESTEN

I.  L’Estatut  d’Autonomia de la  Comunitat  Valenciana,  aprovat  per  la  Llei  Orgànica
5/1982, de 1 de juliol, atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria de
joventut  (art.  49.1.25) i  d’institucions públiques de protecció i  ajuda a les persones
joves (art. 49.1.27) i, en el marc de l’Estatut, l’article 6 de la Llei 15/2017, de 10 de
novembre,  preveu que l’IVAJ és l’organisme encarregat  de coordinar la política de
joventut en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. D’altra banda, l’article 35 de
la mateixa Llei 15/2017, també atribueix als ajuntaments una sèrie de competències en
matèria de joventut.



II.  L’IVAJ,  regulat  per  la  Llei  15/2017,  de  10  de  novembre,  de  la  Generalitat,  de
polítiques integrals de joventut, té entre les seues funcions la d’impulsar la prestació
de serveis a la joventut, des del sector públic, i fomentar les relacions i la cooperació
amb els ajuntaments, i també entre els municipis.

De  conformitat  amb  aquesta  Llei,  les  polítiques  de  joventut  es  dissenyaran
integralment perquè s’ocupen de tots els àmbits vitals i socials de la joventut, i també
transversalment,  és  a  dir,  des  de  tots  els  departaments  de  les  administracions
públiques.  A  més,  estaran  arrelades  en  el  territori  i  es  basaran  en  el  principi  de
proximitat, per tal de garantir un major i millor servei directe a les persones joves. A
més a més, tindran en compte les diferents realitats territorials i prestaran una atenció
especial a les especificitats de l’àmbit rural.

D’acord amb el  que disposa l’article  39 de la  Llei,  la  Xarxa Jove la  componen la
Generalitat,  tots  els  ajuntaments  de  la  Comunitat  Valenciana  i  les  administracions
locals que tinguen entre els seus objectius la intervenció en joventut. 

Els objectius de la Xarxa Jove són els següents:

a)  La  coordinació,  en  l’àmbit  municipal,  de  totes  les  actuacions
descentralitzades de les diferents administracions i conselleries.

b)  La  coordinació  amb  totes  les  entitats  que  participen  en  les  polítiques
municipals d’intervenció amb joves.

c) El treball coordinat intermunicipal.

Les administracions integrants facilitaran mitjans econòmics, tècnics i humans per al
bon funcionament de la Xarxa Jove i garantiran que arribe a tots els municipis de la
Comunitat Valenciana, amb especial incidència en els municipis de menor grandària
de zones rurals.

III. Per  la  seua  banda,  la  Mancomunitat  de  la  Ribera  Alta  és  conscient  de  la
importància d’impulsar la prestació de serveis a la joventut, des del sector públic, i de
la  necessitat  de  fomentar  la  cooperació  en aquesta matèria,  entre  l’IVAJ i  l’entitat
beneficiària i els municipis que en formen part.

En virtut del que s’ha exposat, ambdues parts, atesa la necessitat de col·laboració i
cooperació entre les administracions públiques,  i  amb la voluntat  d’unir  i  coordinar
recursos i esforços, a fi de fer més efectives les polítiques integrals de joventut que
desenvolupen, acorden formalitzar el present conveni d’acord amb les següents



CLÀUSULES

 

Primera. Objecte del conveni

L’objecte d'aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre l’IVAJ i la
Mancomunitat de la Ribera Alta per a la programació, el desplegament i l’avaluació de
polítiques integrals de joventut. 

 

Segona. Crèdit pressupostari

Per a l’exercici 2018, l’IVAJ finançarà les actuacions objecte del present conveni, per
un import màxim de 12.500 € (dotze mil cinc-cents euros) a favor de la Mancomunitat
de la Ribera Alta, a càrrec de la línia nominativa de subvenció S0000099 "Suport a la
XARXA JOVE”, inclosa en la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la
Generalitat per a l'exercici 2018, en el capítol IV del Pressupost de l’IVAJ, que té com
a objectiu desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques
de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.

 

Tercera. Declaració de compatibilitat

Es declara expressament la compatibilitat de les ajudes concedides d’acord amb el
present  conveni,  amb  altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la
mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol  administracions  o  ens  públics  o  privats,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

 

Quarta. Obligacions de l’entitat beneficiària

Seran les que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions (LGS). 

1. Les activitats a realitzar seran les següents:

a) Facilitar  el  contacte i  la coordinació entre les persones responsables de les
regidories competents en matèria de joventut i el personal tècnic de joventut de
l’àrea geogràfica, per a la creació de xarxes o el funcionament de les existents.

b) Informar i assessorar les persones responsables de les regidories competents
en matèria de joventut i el personal tècnic, sobre les activitats, els recursos, els



serveis, els programes i  les convocatòries de la Generalitat que puguen ser
d’interés per a les persones joves.

c) Donar  suport  al  personal  tècnic  dels  municipis  que  en  formen  part  en  el
disseny,  l’elaboració i  l’avaluació  de plans  de joventut,  en la  realització  i  la
difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d’activitats
d’oci educatiu per a joves.

d) Donar  suport  al  treball  dels  diferents  serveis  de  la  Generalitat  en  l’àrea
geogràfica, en tots els programes, activitats i campanyes adreçades a joves i
adolescents, o que els afecten, amb l’objectiu d’aconseguir la coordinació entre
totes las entitats que actuen en el territori.

e) Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves de
l’àrea geogràfica i donar suport a les activitats conjuntes que organitzen.

f) Oferir informació, assessorament i suport per a fomentar una participació més
activa de les persones joves en tots els àmbits,  especialment en la creació
d’associacions juvenils, la realització d’activitats de voluntariat, els fòrums joves
o qualsevol altra forma de participació.

g) Recopilar  informació  sobre recursos i  activitats  d’interés per  a  joves  en les
àrees geogràfiques d’actuació i incorporar-los als directoris i xarxes socials que
es determinen. 

h) Informar  directament  les  persones  joves  que  no  tinguen  accés  a  serveis
d’informació juvenil sobre recursos, serveis, activitats, convocatòries, etc.

i) Qualsevol altra que tinga com a objectiu desenvolupar, integrar i coordinar més
eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen
en la població jove.

2. Seran també obligacions de l’entitat beneficiària, les següents:

a) Presentar a l’IVAJ, abans de l’inici del conveni, un programa de treball –que
haurà de ser aprovat per l’IVAJ- i, en finalitzar el conveni, un informe-memòria
de les actuacions realitzades, en el qual s’avaluaran els objectius assolits. 

b) Acordar  amb  l’IVAJ  les  accions  de  comunicació  (mitjans,  xarxes  socials,
material imprés, etc.) relacionades amb les activitats indicades en el punt 1 i fer
constar,  en  totes  aquelles  publicacions  o  accions  de  difusió,  que  estan
finançades per l’IVAJ. Quan l’entitat beneficiària exhibisca el seu logotip, haurà
d’incloure també el que li facilite l’IVAJ en la mateixa grandària i les mateixes
condicions de visibilitat.



c) Participar en les reunions i activitats de formació i comunicació convocades per
l’IVAJ.

d) Nomenar  una  persona  responsable,  entre  el  seu  personal,  que  serà  la
interlocutora de l’IVAJ per a la coordinació de les activitats incloses en el conveni,
i  s’encarregarà  de  comunicar  les  actuacions  previstes,  i  també  de  trametre,
mensualment, una relació de les activitats realitzades en el mes anterior.

Igualment,  i  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l'article  3.2  de  la  Llei  2/2015,  de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, l’entitat
beneficiària haurà de donar adequada publicitat,  tot  indicant almenys l'entitat  pública
concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La
difusió d'aquesta informació es farà preferentment a través de la corresponent pàgina
web. En el cas de no disposar de web on fer aquesta publicitat, podrà complir amb la
dita obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. 

 

Cinquena. Aportació de l’IVAJ

L’IVAJ es compromet a:

a) Realitzar  l’aportació econòmica que s’indica  en la  clàusula segona d’aquest
conveni, sota les condicions que s’hi estableixen en la clàusula setena.

b) Assessorar  i  donar  suport  tècnic  a  l’entitat  beneficiària  per  al  disseny  i
realització de les activitats previstes en el conveni.

c) Organitzar  activitats  formatives,  jornades  tècniques  i  taules  de  treball
relacionades amb l’objecte del conveni, i també d’altres dirigides a difondre els
resultats finals que d’aquestes s’obtinguen.

d) Facilitar els documents tècnics de treball  i  els necessaris per al  registre i el
tractament de dades i informacions per a la realització de les activitats objecte
del conveni.

Les activitats esmentades en els apartats b), c) i  d)  anteriors no suposaran per a
l’IVAJ una despesa major com a conseqüència del present conveni i es realitzaran
amb els mitjans de què ja disposen, tant l’IVAJ com les entitats beneficiàries.

 

Sisena. Comissió de seguiment i control

Per al seguiment i el control dels convenis subscrits amb les entitats incloses en la
línia nominativa de subvenció S0000099 "Suport a la XARXA JOVE”, es crearà una



única comissió de seguiment, vigilància i  control de l'execució dels convenis i dels
compromisos adquirits, integrada per dos representants de l’IVAJ i un representant de
cadascuna de les entitats signants. En la designació de representants de l’IVAJ es
procurarà la presència equilibrada de dones i homes, en aplicació del que preveu el II
Pla  d’Igualtat  de Dones i  Homes de l’Administració de  la  Generalitat,  aprovat  per
Acord de 10 de març de 2017, del Consell.

Aquesta comissió farà les funcions que estableix l'article 9 del Decret 176/2014, de 10
d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que suscriga la Generalitat i el
seu registre, i trametrà a l’Àrea de l’IVAJ la còpia de les actes, els acords o els informes
que, si és el cas, emeta en el desenvolupament i l’execució d’aquestes funcions. 

La comissió mixta es constituirà en el termini de 15 dies, a partir de l’entrada en vigor
dels convenis a què fa referència l’anterior paràgraf, i es reunirà almenys una vegada
cada  trimestre,  amb la  convocatòria  prèvia,  per  a  valorar  els  resultats  d’aquesta
col·laboració, i proposar i  tractar aquells aspectes que s’estimen oportuns per a la
bona fi de la mateixa. 

El seu funcionament i l’adopció d’acords es regularan per allò que preveuen l’article
15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.

 

Setena.  Terminis i  maneres de pagament de la subven ció,  les bestretes i  les
garanties

A sol·licitud de l’entitat beneficiària, amb la comunicació prèvia de la data d’inici de les
actuacions subvencionades per l’IVAJ, es podrà avançar a l’entitat beneficiària, fins a
un 50% de l’import de la subvenció concedida,  d’acord amb el que preveu l’article
171.3.a) de la Llei 1/2015 de 16 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions; sense necessitat de presentar aval, ni de
constituir garanties, d’acord amb el que preveu l’apartat 5.e) del mateix article, atés
que es tracta d’una entitat de caràcter públic.

Una vegada justificat l’import total de la bestreta, en el mes de novembre s'abonarà la
quantia equivalent a la justificació presentada pel beneficiari fins al dia 30 del mes
d'octubre  i  es  farà  un  pagament  anticipat  per  l'import  restant  de  la  subvenció
concedida, que en cap cas no podrà superar el 30% de l'import anual de la mateixa. 

Amb  caràcter  previ  a  cada  cobrament,  l’entitat  beneficiària  haurà  d’acreditar  que
compleix  les  condicions  que  estableix  l’article  34.5  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, General de subvencions.



El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

 

Huitena. Despeses elegibles

D’acord amb el  present  conveni  es podran finançar  les  despeses relacionades de
manera directa i indubtable amb la naturalesa de les actuacions derivades del conveni,
sempre que figuren entre les següents:

a) Despeses de personal de l’entitat beneficiària: retribucions salarials i cost de
Seguretat Social del personal propi o contractat, IRPF i, en general,  tots els
costos imputables al dit personal en el desplegament de l’exercici de la seua
activitat.

Aquests  costos  es  presentaran  desglossant  el  percentatge  de  la  jornada
dedicada al projecte. Només s’admetran justificants de pagaments a persones
físiques,  tant  si  es tracta de personal  propi  de plantilla  o de personal  amb
contracte laboral subscrit amb aquesta finalitat.

b) Despeses derivades de contractes de serveis celebrats per l’entitat beneficiària
amb l’objectiu de dur a terme les activitats indicades en la clàusula quarta.

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

d) Altres  despeses  de  naturalesa corrent,  necessàries  per  a  l’execució  de les
actuacions inherents a aquest conveni, amb el límit del 10% de l’import total
concedit.

e) No es considerarà despesa subvencionable l’IVA o qualssevol altres impostos
indirectes, quan siguen susceptibles de recuperació o compensació per l’entitat
beneficiària.  A  aquests  efectes,  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 abans de la data de justificació de la subvenció.

 

Novena. Termini i forma de justificació de les ajud es

El  termini  per  a  justificar  el  total  de  la  subvenció  acabarà  un mes després  de la
terminació de la vigència del conveni.

2. La documentació justificativa comprendrà:



a) Memòria de les activitats realitzades en el marc del conveni i dels resultats
obtinguts.

b) Memòria  econòmica  sobre  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  segons  allò  que
determina l’article 30 de la Llei General de Subvencions (LGS), que contindrà
una  relació  correlativa  de  tots  i  cada  un  dels  documents  justificatius  de  la
despesa, amb especificació, almenys, de la data d’emissió i de pagament, el
proveïdor, l’objecte facturat, l’import total del document, la base imposable i, si
és el  cas,  el  percentatge imputat  a la justificació de la subvenció,  agrupats
segons la naturalesa de la despesa. 

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

d) Declaració relativa al compliment de les condicions que estableix l’article 34 de
la Llei General de Subvencions. 

e) 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
jornada que ha destinat a l’execució del projecte. 

3.  Les factures de les despeses hauran de complir  el  que disposa el Reial  Decret
1619/2012, de 30 de novembre, i la resta de normativa vigent, i en cap cas el cost de
les despeses subvencionables no podrà ser superior al valor de mercat. En tot cas, el
pagament efectiu es justificarà per mitjà del  pertinent  comprovant de transferència,
assentament bancari o càrrec en compte.

4.  Als  efectes  del  que  preveu  l’article  73  del  Reglament  de  la  LGS,  en  tots  els
justificants originals haurà de constar la identificació de l’actuació a què s’imputa i la
quantia total o parcial imputada. La dita dada serà incorporada pel beneficiari per mitjà
d’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  utilitzats  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, si és el cas, de la cotització a la Seguretat Social.



Els  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.

 

Desena. Reintegrament de la subvenció

La  subvenció  atorgada  a  l'empara  d'aquest  conveni  podrà  ser  objecte  de
reintegrament  total  o  parcial,  i  inclourà  l'interés  de  demora  des  del  moment  del
pagament  de  la  subvenció  fins  a  la  data  en  què  s'acorde  la  procedència  del
reintegrament, o la data en què el deutor ingresse el reintegrament, si és anterior, en
els supòsits que estableix l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
El  reintegrament  es  reclamarà  pel  procediment  que preveu  l'article  172  de  la  Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

 

Onzena. Vigència del conveni

La vigència inicial d'aquest conveni serà des de la data de la seua signatura fins al 31
de desembre de 2018.  Abans de la  seua finalització  les  parts  firmants en podran
acordar  la  pròrroga per  un  període  d’un  any  i,  com a  màxim,  fins  a  quatre  anys
addicionals. Les pròrrogues estaran condicionades, en tot cas, a l’existència de línies
nominatives  de  subvenció  als  pressupostos  de  l’IVAJ  per  a  les  anualitats
corresponents.

 

Dotzena.  Modificació del conveni

Qualsevol modificació de les clàusules d’aquest conveni requerirà l’acord, manifestat
de forma expressa, d’ambdues parts signants.

 

Tretzena. Resolució del conveni

Aquest conveni podrà rescindir-se per acord mutu de les parts o per incompliment, per
part d’alguna de les parts, de les obligacions respectives; per a la qual cosa, la part
que pretenga la resolució haurà d'adreçar-se a la contrària, de forma fefaent, i instar-la
a optar pel  compliment pur de les seues obligacions o a acceptar la resolució del
conveni en el termini màxim d’un mes. 

L’eventual  resolució del  conveni  no afectarà les actuacions que es troben en curs
d’execució. Per a això, les parts firmants del conveni, a proposta de la Comissió de



Seguiment  i  Control,  establiran un termini  improrrogable per  a la  seua finalització,
transcorregut  el  qual  es  presentarà  l’oportú  arqueig  de  les  liquidacions  pendents  i
s'obtindran, així, els saldos corresponents.

Si es produïra algun incompliment dels requisits establits en el present conveni, l’IVAJ
procediria a la minoració o resolució de la subvenció concedida, de forma proporcional
al grau d’incompliment. 

L’incompliment, per part de l’entitat beneficiària, de qualsevol dels requisits, condicions
i  la  resta  de  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 supòsits
que preveu l’article 37 de la LGS, i el capítol I del títol III del  Reglament de la LGS,
donaran lloc a la incoació del corresponent procediment de reintegrament que podrà
finalitzar,  si  és el  cas,  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.

Catorzena. Compatibilitat amb la normativa europea sobre ajudes públiques

El present conveni no està inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’article 107.1 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, atés que l’entitat  beneficiaria de l’ajuda és una
entitat  pública  i  que  les  activitats  incloses  en  el  conveni  de  col·laboració  no  són
activitats econòmiques. Per tant, no poden considerar-se incompatibles amb el mercat
interior,  ja  que no afecten  els  intercanvis  comercials  entre  els  estats  membres  ni
tampoc falsegen o amenacen de falsejar la competència de cap manera,  ni  poden
afavorir determinades empreses o produccions. 

 

Quinzena. Règim jurídic i jurisdicció

El present conveni és de caràcter administratiu i es troba 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 clàusules, pel que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i
per allò que estableix per a aquest tipus de transferències corrents la Llei 1/2015, de 6
de febrer,  de  la  Generalitat,  d’Hisenda pública,  del  sector  públic  instrumental  i  de
subvencions.



La solució en primera instància de les diferències en la interpretació i compliment que
puguen  plantejar-se  respecte  del  conveni  subscrit  correspondrà  a  la  Comissió  de
seguiment i control. Si no fóra possible, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció
dels jutjats contenciosos administratius de València per a la resolució de qualsevol
qüestió litigiosa que poguera sorgir en el desplegament i execució del present conveni.

 

Setzena. Publicació

D’acord amb 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, el text íntegre d’aquest conveni es publicarà en el portal de transparència
de la Generalitat, gva Oberta.

 

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


