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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALlTAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA 
DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓ I QUALlTAT DEMOCRÁTICA I LA 
FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PRovíNCIES PER A LA REALlTZACIÓ 
D'ACTIVITATS D'IMPULS, DIVULGACIÓ I RECONEIXEMENT IINVESTIGACIÓ EN MATERIA DE 
MEMÓRIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA VALENCIANA -

REUNITS 

D'una part, la Generalitat, representada per I'Hble. Consellera de Participació, Transparencia, 
Cooperació i Qualitat Democratica, Sra. Rosa Pérez Garijo, nomenada pel Decret 6/2019, de 17 de 
juny, del president de la G,eneralitat, ateses les funcions assumides en virtut del Decret 5/2019, de 
16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina el nombre i la denominació de les 
conselleries, i les seues atribucions, en relació amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, 
pel qual s'estableix I'estructura organica basica de la Presidencia i de les conselleries de la 
Generalitat, i amb el Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament 
Organic i Funcional de la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat 
Democratica. 

1, d'una altra part, la Federació Valenciana de Municipis i Pravíncies, amb CIF G46550885 i 
representada pel seu president, el Sr. Rubén Alfara Bernabé en virtut de I'acord de l'Assemblea de 4 
d'octubre de 2019 i amb poders bastants per a la signatura d'aquest acte, en virtut de I'article 35 
deis Estatuts de la Federació. 

Les parts, en la representació que tenen i amb les facultats que els seus respectius carrecs 
els confereixen, es reconeixen capacitat legal suficient per a la subscripció del present conveni, i a 
aquest efecte 

MANIFESTEN 

l. Un deis objectius essencials de I'estructura política de la Comunitat Valenciana, establit en 
I'article 1.3 de l'Estatut d'autonomia, és el refor<; de la democracia. En aquest sentit, I'article huité 
estableix, d'una banda, que "els valencians i les va/encianes, en la seua condició de ciutadáns 
espanyols i europeus, són titular s deis drets, els deures i les lIiberlats reconeguts en la ConstitL!ció 
Espanyola i en I'ordenament de la Unió Europea i en els instruments internacionals de protecció 
deIs drets humans, individuals i col-Iectius, en parlicular, en. la DecJaració Universal de Drets 
Humans; en els pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets económics, socials i 
culturals; en la Convenció Europea de Drets de I'home i lliberlats fonamentals, i en la Cárla social 
europea", i d'altra banda, que "els poders públlcs valencians estan vinculats per aquests drets i 
lliberlats i han de vetlar per la protecció i respecte d'aquests, així com pel compliment deIs deures". 
Així mateix, el referit Estatut d'Autonomia, en I'article 12, estableix I'obligació de la Generalitat de 
vetlar per la pratecció i la defensa deis valors i deis interessos del poble valencia. 
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investigació sobre les materies atribu'ides a la Direcció General de Qualitat Democratica, 
Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, en particular en materia de Memória Histórica i 
Democratica Valenciana, tot aixó en el marc de que disposen els articles 7,25 i 36 de la Llei 7/1985, 
dé 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana i la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memória democratica i per a 
la convivencia de la Comunitat Valenciana, i atenent, en tot cas, al marc establit en el Conveni Marc 
de coHaboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració. Pública, 
Reformes Democratiques i Llibertats Públiques, en materia de reformes democratiques, subscrit 
amb data de 2 de maig de 2017 i que es prorroga al no haver-se denunciat el mateix per les parts. 

Que totes dues entitats terien objectius i interessos comuns en la realització de projectes i 
iniciatives en materia de recuperació de la memória histórica i democratica, i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies es troba interessada a col'laborar amb la Conselleria de 
Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democratica en les següents iniciatives, 
considerant I'ambit establit en I'esmentat Conveni Marc: 

a) Prbjectes i actuacions de commemoració o d'homenatge de persones esdeveniments 
relacionats amb la Memória Histórica i Democratica Valenciana. 

b) Projectes i actuacions que promoguen la difusió, la formació i investigació en materia de 
memória histórica i democratica valencianes, com ara I'organització de congressos, simposis, 
jornades, seminaris exposicions temporals, productes audiovisuals, edició de publicacions i 
projectes educatius. 

IV. La Llei 8/2021 , de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a I'exercici 2022, 
dins del capítol IV de I'aplicació pressupostaria 22.03.02.126.70, inclou la línia S8336000, dotada 
amb 40.000,00 € (quaranta mil euros) i destinada a la concessió directa d'una subvenció a la Fede
ració Valenciana de Municipis i Províncies, per a la realització d'activitats d'impuls, divulgació i reco
neixement i investigació en materia de Memória Histórica i Democratica Valenciana . . 

. .., 
En aquest sentit, de conformitat amb I'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, en relació amb I'article 65 del Reglament de desenvolupament d'aquesta 
norma (aprovat mitjanc;ant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol), així com amb I'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, i amb I'article 11.4 a) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual re
gula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, la concessió directa de la subvenció 
nominativa consignada en els Pressupostos de la Generalitat s'instrumenta a través del present 
convenio 

Així mateix, el Pla Estrategic de Subvencions de la Conselleria de Participació, Transparencia, 
Cooperació i Qualitat Democratica per al període 2020-2022, aprovat per Resolució de 4 de febrer 
de 2020, recull en el seu annex la línia de subvenció: "Accions de la Federació Valenciana de Muni
cipis i Províncies en materia de Memória Histórica i Democratica Valenciana". 

El Sr. Rubén Alfaro Bernabé, president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies', 
manifesta expressament que aquesta entitat compleix les condicions per a ser beneficiaria de la 
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-Seguir fomentant I'elaboració pels Ajuntaments i Diputacions d'un 'cens documental digitalitzat 

de documents vinculats amb la memoria democratica del període 1936-1940, 

-Continuar amb el treball d'elaborar una recopilació deis informes, estudis i treballs realitzats 
des de les entitats locals i provincials sobre les víctimes de la guerra civil, la dictadura franquista i la 
transició, 

-Activitats de' difusió i divulgació: 

-Mantindre en la web corporativa un apartat propi relatiu a la Memoria Historica, 

- Difondre investigacions i innovacions tecnologiques relacionades amb la memoria 
démocratica entre membres de la Xarxa Memoria: Xarxa de Municipis per a la posada en valor de la 
Memoria Historica i grups memorialistes de la Comunitat Valenciana. 

-Organitzar i gestionar en els municipis exposicions itinerants en relació amb la memoria 
democratica a pro posta de la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat 
Democratica. 

-Organitzar i difondre la realització d'activitats, I.ocals, comarcals o autonomiques, en record i 
homenatge de les víctimes de la guerra civil, la dictadura i la transició en les dates instaurades. 

-Elaboració d'una guia didactica sobre el regim de protecció urbanística i patrimonial del 
patrimoni de la República i la Guerra Civil i deis lIocs i itineraris de la memoria. 

-Col' laborar en iniciatives institucionals amb la Generalitat, especialmenf amb la Conselleria 
de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democratica en materia de memoria 
democratica. 

-Activitats en relació amb les víctimes: 

-Acompanyar i assessorar a les víctimes i als seus familiars en I'exercici deis seus drets en 
materia de memoria democratica, especialment, amb les tasques de cerca i localització de les 
persones desaparegudes. 

A aquest efecte s'impulsara la creació d'oficines de víctimes de la guerra civil, la dictadura i 
durant la transició en els grans municipis i en aquells altres municipis o comarques que es 
presumisquen puguen incorporar una major demanda d'informació, assessorament i aluda, 

-Seguir treballant en col'laboració amb la Conselleria de Participació, Transparencia, 
Cooperació i Qualitat Democratica, en establir un protocol d'atenció a les víctimes. 

TERCERA.- Despeses subvencionables 

1. Són susceptibles de ser financ;;ades pel present conveni aquelles despeses que hagen sigut 
realitzades des de 1'1 de gener de 2022 fins al 1 de novembre de 2022, data final de presentació de 
la justificació, i que estiguen en relació amb les activitats recollides en la clausula segona, que 
poden incJoure, entre a Itres , les següents: 
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c) Acreditar davant I'argan concedent el compliment deis requisits i condicions, així com la 
realització de I'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la 
subvenció, mitjanc;ant la presentació d'una memaria tecnica final. 

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per I'argan concedent, alxl com 
qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els argans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que hi siga requerida en 
I'exercici de les actuacions anteriors. 

e) Comunicar a I'argan concedent I'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que financen les activitats subvencionades. 

Aquesta comunicació ha d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de I'aplicació donada als fons percebuts. 

f) Conservar els documents justificatius de I'aplicació deis fons rebuts, inclosos els documents 
electranics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

g) Adoptar les mesures de difusió que garantisquen el compliment del que es disposa en 
I'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donant I'adequada 
publicitat del caracter públic del financ;ament de les actuaciolJs desenvolupades per I'entitat en el 
marc d'aquest convenio A aquest efecte, I'entitat haura de donar a conéixer de manera inequívoca 
que es tracta d'actuacions subvencionades per la Generalitat a través de la Conselleria, i incorporar 
en tot el material imprés qu~ estiga orientat a la difusió de I'activitat objecte de la subvenció el 
logotip de la Conselleria, que sera facilitat per la Oirecció General de Qualitat Oemocratica, 
Responsabilitat Social i Foment dell'Autogovern. 

h) Procedir al reintegrament deis fons percebuts en els supasits contemplats en I'article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb I'article 172 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions. 

i) Acreditar davant I'argan concedent que es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributaries i enfront de la Seguretat Social , de conformitat amb el que s'estableix en 
I'article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; i els articles 22 i 23 
del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial deeret 887/2006, de 21 de 
juliol. Per a aixa, I'entitat podra autoritzar la Conselleria de Participació, Transparencia, 
Cooperació i Qualitat Oemocratica perque obtinga directament I'acreditació del compliment de les 
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social a través de certificats telematics, de conformitat 
amb el que es.disposa en el Oeeret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen 
les mesures de simplificació i reducció de carregues administratives en els procediments 
gestiónats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. En cas de no atorgar aquesta 
autorització, hi haura d'aportar la doeumentació acreditativa que es troba al corrent de les 
esmentades obligacions. La direcció general competent es reserva el dret de requerir a I'entitat si 
la informació obtinguda presenta alguna incidencia. 
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a) Una memoria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i deis resultats obtinguts. 

La memoria haura d'estar subscrita per la persona responsable de I'actuació o actuacions 
realitzades. 

b) Una relació classificada de les des peses i inversions de I'activitat, amb identifica ció del 
creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament. 

c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finan<;at I'activitat subvencionada amb 
indicació de I'import i la seua procedencia. 

3. Sense perjudici de tot aixo, per a la tramitació del pagament de la subvenció a I'efecte de 
que s'estableix en I'apartat dihuité, número 2, B) de l'Acord de 24 d'agost de 2012, del Consell, pel 
qual es determinen els punts addicionals ·a comprovar per la Intervenció en I'exercici de la 
fiscalització de la despesa (DOCV número 6849, de 28 d'agost de 2012) , I'entitat beneficiaria haura 
de presentar, en tot cas, copia compulsada de les factures originals de les despeses realitzades, 
degudament formalitzades d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1619/2012, d'1 de 
desembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de factüració, o 
documents de valor probatori equivalent en el trafic mercantil o amb eficacia administrativa 
incorporats en la relació a la qual es fa referencia en I'apartat b) del número anterior i, en el seu cas, 

. la documentació acreditativa del pagament. 

4. El termini de justificació de les des peses finan<;ades pel present conveni vencera 1'1 de 
novembre de 2022, sense perjudici de la vigencia del convenio 

5. La tramitació del pagament de la subvenció s'inicia després de I'aportació per part de 
I'entitat beneficiaria de la totalitat de la justificació de les des peses finan<;ades per aquest conveni, 
d'acord amb el que s'estableix en els apartats 2 i 3 d'aquesta mateixa clausula, i de la comprovació 
de. la documenta ció aportada per part de la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i 
Qualitat Democratica. 

El pagament es fara d'una sola vegada, després de la justifica ció de les despeses, en la 
forma establida en el present conveni i la seu a comprovació i aprovació per I'organ administratiu 
competent, mitjan<;ant transferencia al compte bancari de la qual siga titular I'entitat beneficiaria i 
que es trobe donada d'alta en el Sistema d'lnformació Pressupostaria de la Generalitat. 

6. La Conselleria dura a terme les actuacions propies de control i seguiment de les activitats 
objecte de la subvenció, d'acord amb el que es preveu en l'articIe 169 i concordants de 
I'esmentada LIei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

SISENA.- Compatibilitat de la subvenció 

1. La subvenció a que es refereix aquest conveni es declara compatible amb qualssevol altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol 
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3. Les funcions de secretaria sera n exercides pel membre de la Comissió Mixta que designe la 
persona que exercisca la presidencia d'aquesta. 

4. Els acords han de ser aprovats per, majoria, i el President, amb el seu vot, podra dirimir els 
empats que es puguen produir en I'adopció d'aquests. 

Les actes, els acords o informes, que si escau, emeta la Comissió Mixta, hauran de remetre's 
a la Direcció General de Qualitat Democratica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. 

La Comissió Mixta es reunira anualment amb caracter ordinari i de manera extraordinaria a 
petició de qualsevol de les parts signants del conveni. 

HUITENA.- Vigencia 

El present conveni entrara en vigor en el moment de la seua signatura, i mantindra la seua 
vigencia fins al 31 de desembre de 2022, sense perjudici del que s'estableix en la clausula tercera 
en relació a les des peses previes a la signatura, i en la clausula cinquena pel que fa al termini de 
justificació. 

NOVENA.- Lloc de realització de les activitats 

Les activitats objecte d'aquest conveni es realitzaran en els municipis de les tres províncies de 
la Comunitat Valenciana, de comú acord per la Federació Valenciana de Municipis i Provincies amb 
la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democratica. 

DESENA.- Confidencialitat, pi"opietat inteHectual, publicació i explotació de resultats 

La confidencialitat, la propietat intel'lectual, la publicació i explotació de resultats es regulara 
per acord mutu entre la Feder.ació Valenciana de Municipis i Províncies i la Conselleria de 
Participació, Transparencia, .cooperació i Qualitat Democratica, en el marc de la normativa vigent. 

ONZENA.- Regim de Modificació 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en 
tot cas, I'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens 
públics o privats, podra ocasionar la modificació de I'import de la subven.ció concedida, que 
s'instrumentara mitjanc;:ant resolució de I'argan competent de la Conselleria. 

Aquesta previsió de modificació implica en tot cas que, tractant-se d'una subvenció 
nominativa de les previstes en I'article 168.1.a , de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, no podra 
modificar-se a I'alc;:a I'import previst en I'assignació individualitzada de la línia de subvenció de la 
vigent lIei de pressupostos. 

Qualsevol altra modificació del contingut del converii requerira acord unanime deis signants i 
es tramitara de c~nformitat amb el que es preveu en el De.cret 176/2014, de 10 d'octubre, del 
Consell. 
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de caracter basic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (disposició final 
Primera), així com deis preceptes d'aquest caracter del Reglament de I'esmentada Llei, aprovat per 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i, finalment, de les previsions de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en relació, tot 
aixo, amb el que es disposa en el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen 
els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

La resolució de les controversies que puguen plantejar-se sobre la interpretació i execució del 
present conveni hauran de solucionar-se per acord mutu entre les parts, a través de la Comissió 
Mixta. Si no poguera aconseguir-se aquest acord, els possibles litigis hauran de ser resolts de 
conformitat amb el que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrfitiva. 

SETZENA.- Obligació de les parts de donar adequada publicitat 

Les parts signants del present conveni han de complir I'obligació de p\Jblicar el text íntegre del 
conveni .en el portal de transparencia de la Generalitat Gva Oberta, i en la pagina web de la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, segons exigeixen els articles 9.1.c) i 10.1 i 3 de la 
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparencia, Bon Govern i Participació Ciutadana de 
la Comunitat Valenciana. 

I estant les parts d'acord amb el contingut d'aquest document, per deixar-ne constancia i en 
próva de conformitat, se signa el mateix en la data indicada en aquest document. 

EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ 
VALENCIANA DE MUNICIPIS I PRovíNCIES. 

Firmado por RUBEN 
ALFARO BERNABE -
NIF:***6257** el día 
11/05/2022 con un 
certificado emitido 

Rubén Alfara Bernabé 
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LA CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, 
TRANSPARENCIA, COOPERACIÓ i 

QUALlTAT DEMOCRÁTICA 

Firmado p~r Rosa Pér z ~ar1~~ ea 
1l/05/2 02~ b :-SS ..,4\1. 

Rosa Pérez Garijo 
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