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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA 
VICEPRESIDENCIA I CONSELLERIA D'IGUALT AT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, I LA 
FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A LA REALITZACIÓ 
D' ACTIVITATS FORMA TIVES EN MATERIA DE SERVEIS SOCIALS. 

REUNIDES 

Per una part, la Generalitat, representada per la Vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives, Aitana Joana Mas Mas, nomenada pel Decret 19/2022, de 28 de juny, del 
president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Vicepresidencia i de la 
Conselleria d'lgualtat i Polítiques Inclusives, i la secretaria i la portaveu del Consell (DOGV número 
9371 de data 29 dejuny de 2022), en exercici de les atribucions que confereix el 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, i I'article I del Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, 
d'aprovació del Reglament organic i funcional de la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, així com I'autorització conferida per a la signatura del present conveni per l'Acord del 
Consell de 17 de juny de 2022. 

1, per I'altra, Tamara Martínez López, vicesecretaria de la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies per la Resolució del secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
de data 17 de juny de 2020, en relació amb el que s'estableix en els articles 45.2 i 46.2 deis estatuts 
d'aquesta federació. 

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

EXPOSEN 

PRIMER 
L'Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana, en I'article 49.1.24a, atribueix a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de serveis socials, I'exercici de la qual ha d'orientar cap a la 
consecució d'un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, basat en la 
incorporació de processos d'innovació, la plena integració en la societat de la informació i la formació 
permanent. 

SEGON 

Referent a aixo, la L1ei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials ínclusius de la 
Comunitat Valenciana, estableix, en I'article 121.1, l'obligació del Sistema Públic Valencia de Serveis 
Socials de facilitar al personal empleat el perfeccionament i l'ampliació deIs seus coneixements, 
habilitats i aptituds en aquesta materia, així com la seua preparació professional en nous camps 
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d'intervenció davant de necessitats emergents, amb la finalitat de millorar I' exercici de les seues 
funcions i de contribuir a la seua promoció professional. 

EIs articles 29.1 .f i 30.3 d'aquesta mateixa norma atribueixen als municipis i les diputacions provincials, 
respectivament, la competencia en la supervisió de casos, la formació, I'assistencia tecnica i I'orientació 
de les persones professionals deis serveis socíals de les entitats locals. 

TERCER 

La Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, maxim organ encarregat de la 
direcció i I'execució de la política del Consell en materia de serveis socials, és conscient del paper 
protagonista que tenen les entitats local s en la provisió i gestió deis serveis socials; singularment, en les 
materies de la seua competencia, entre les quals s'inc1ouen la detecció i I'estudi de les situacions de 
necessitat social, la prestació deis serveis socials d'atenció primaria de caracter basic i la prestació deis 
serveis d'inrancia i adolescencia, violencia de genere i masclista, diversitat funcional o discapacitat i 
trastorn mental cronic de I'atenció primaria de caracter específico 

QUART 
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies és una entitat sen se anim de lucre que aglutina 
municipis, províncies i altres entitats locals, entre els fins estatutaris de la qual (art. 5) es contempla "la 
cooperació i assistencia tecnica al desenvolupament deIs interessos locals" i, més concretament, "la 
promoció i execució d'activitats de formació sobre temes locals dirigits als carrecs electes i personal al 
servei de l' Administració". 

CINQUÉ 
La Direcció General de l'Institut Valencia de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials 
(d'ara en avant, IVAFIQ), centre directiu de la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives al qual correspon impulsar la formació, I'avaluació i la normalització de la qualitat en el 
sector deis serveis socials, considera oportú promoure la formació contínua deis i les professionals deis 
serveis social s de les entitats locals a través d'accions formatives orientades a millorar I' eficacia de 
I'atenció que es presta a les persones usuaries, amb la finalitat de garantir el seu dret a rebre una atenció 
de qualitat en els serveis públics. 

SISÉ 
És voluntat de les parts concretar la seua col·laboració per a la posada en manca d'aquest conveni, a fi 
de fomentar la realització d'activitats formatives orientad es a afavorir el coneixement, I'adaptació al 
servei i I'adequada atenció professional a les persones usuaries deis serveis socials de les entitats locals, 
amb la finalitat de contribuir a la millora del funcionament del Sistema Públic Valencia de Serveis 
Socíals. 

En conseqüt::ncia, havent arribat les parts a un complet i total acord, decideixen formalitzar el present 
conveni de col ·laboració conformement a les següents 
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CLAUSULES 

PRIMERA.Objecte 
El present conveni té per objecte instrumentar la concessió d'una subvenció a la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies (d'ara en avant, FVMP) destinada a ftnan9ar la realització d'accions 
formatives dirigides a professionals deis serveis socials de les entitats locals de la Comunitat 
Valenciana, amb el contingut que s'especiftca en la clausula segona. 

SEGONA. Activitats a realitzar 
L'activitat objecte del conveni és la d'organitzar i impartir, per part de I'FVMP, accions formatives 
orientades a la millora de la qualitat del Sistema Públic Valencia de Serveis Social s mitjan9ant la 
preparació i/o qualiftcació de les persones professionals deis serveis socials de les entitats locals en les 
materies següents: 

1. El nou marc jurídic d'actuació deIs serveis socials valencians: la L1ei 3/2019, de 18 de febrer, de 
la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, i les seu es disposicions de 
desplegament. 
2. El nou model social valencia. 
3. Els serveis socials de I'atenció primaria de caracter basic i específtc de competencia municipal. 
4. La supervisió de casos com a eina fonamental per a la valoració professional del treball 
d' intervenció social. 

5. Metodologies d'intervenció grupal i comunitaria. 

Podran ser beneftciaries d'aquestes activitats formatives les persones professionals deIs serveis socials 
de les entitats local s de I'ambit geograftc de la Comunitat Valenciana que exercisquen funcions incloses 
en el seu ambit competencial, conforme al que es disposa en la L1ei 3/2019, de 18 de febrer, de la 
Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 

El desglossament de les activitats a realitzar, així com la part de la quantia de la subvenció que es dedica a 
cadascuna de les cinc actuacions descrites, es recull en els documents Pla de treball i Memoria 
economica. 

TERCERA. Despeses subvencionables 
l. Seran susceptibles de ser subvencionables aquelles despeses realitzades des de l' I de gener ftns 
al 3 I de desembre de 2022 que estiguen directament relacionades amb les activitats previstes en la 
clausula segona. Entre altres, es poden contemplar I'arrendament de serveis professionals i les dietes i 
despeses de despla9ament, així com les retribucions del personal de la mateixa entitat i les despeses 
inherents a les obligacions ftscals i amb la Seguretat Social derivades d'aquesta relació laboral, quan 
siguen imputables a I'activitat objecte del convenio En qualsevol cas, hauran de complir els requisits de 
I'article 31 de la L1ei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. Per contra, no seran objecte de subvenció les despeses d'adquisició de béns inventariables, les 
produi'des amb motiu de procediments judicial s i els impostos, excepte les corresponents al pagament de 
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les factures que ocasione l'activitat subvencionada quan complisquen les condicions establides en 
l'article 31.8 de la L1ei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

No sera subvencionable l'IVA pagat per I'adquisició de béns o serveis i, en general, qualsevol impost 
pagat per la beneficiaria, lIevat que s'acredite documentalment que forma part del cost de I'activitat a 
desenvolupar i que no és susceptible de recuperació o compensació; en aquest cas, hauran d'acreditar la 
no subjecció o exempció d'aquest impost o la no deducció de ,'IVA suportat en I'adquisició de béns o 

serveis. 

3. Les retribucions salarials finanyades amb carrec a aquest conveni no superaran els imports 
maxims de les quanties equivalents a les corresponents al personal al servei de la Generalitat per a 
l'exercici 2021, la c\assificació del qual es fa constar en la relació següent: 

a) Grup de cotització 1 a la Seguretat Social: 
Directoria tecnic/a: Al 30 E050 
Cap de servei: Al 28 E050 

Personal tecnic assignat a I'activitat: Al 20 E038 

b) Grup de cotització 2 a la Seguretat Social: 
Personal tecnic assignat al' activitat: A2 18 E026 

c) Grups de cotització 3, 4 i 5: 
Cap d'equip: CI 19 E026 

Personal administratiu no titulat: C 1 14 EO 19 

d) Grups de cotització 6 i 7: 
Personal auxiliar d'administració C2 12 EOI5. 

Les anteriors quanties maximes subvencionables corresponen a costos anuals del personal contractat a 
jornada completa, considerant-se com a tal la que correspon a 37 hores i 30 minuts setmanals. En el cas 
de persones contractades a temps parcial, es reduira proporcionalment I'import maxim subvencionable. 

Quan aquest personal haja de realitzar desplayaments amb motiu de les activitats d'aquest conveni, les 
indemnitzacions que perceba amb motiu d'aquests desplayaments i, si és el cas, manutenció i 
allotjament, no podran superar els moduls establits en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pe! 
qual es modifica el Decret 24/1997, d' 11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i 
gratificació per serveis extraordinaris, i haura d'aportar en tot cas una memoria justificativa del 
desplayament efectuat. 

4. L'FVMP haura de respectar, durant I'execució d'aquesta subvenció, els preceptes de la L1ei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a I'ordenament 
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jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 20 14/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

Quan I'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 15.000 euros en el suposit de 
contractes de subministraments o serveis, I'FVMP naura de sol , licitar almenys tres ofertes amb caracter 
previ a la contractació, d'acord amb el que es disposa en I'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, llevat que per les especials característiques de la despesa 
subvencionable no hi naja en el mercat un nombre suficient d'entitats que els presten o executen. 

5. L'FVMP no realitzara cap activitat economica en relació amb les activitats finanr¡:ades pel 
present conveni, ni ingressara cap compensació economica deis destinataris d'aquestes activitats. El 
finanr¡:ament previst en aquest conveni no repercutira en al tres activitats alienes al conveni, per la qual 
cosa s'haura de diferenciar entre unes i altres, així com els seus costos i ingressos. A aquest efecte, 
hauran de diferenciar-se les activitats objecte d'aquest conveni en la memoria anual i en la gestió 
economica i comptable de I'FVMP. 

QUARTA. Obligacions de les parts 

1. La Generalitat es compromet a abonar I'import de la subvenció, segons el que disposa la 
clausula cinquena. 

2. Totes aquelles activitats efectuades a I'empara de la subvenció instrumentada en el present 
conveni hauran de comptar amb I'adequada publicitat institucional, en la qual es fara constar la 
participació financera de la Generalitat, a través de la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives. 

3. L 'FVMP es compromet a dur a terme les activitats recollides en la clausula segona i a justificar 
la seua realització abans de la finalització del termini establit en la clausula sisena, així com al 
compliment de les obligacions establides en I'article 14 de la L1ei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions. 

4. Cap de les activitats realitzades en I'ambit d'aquest conveni comportara contraprestació per part 
deis beneficiaris. 

CINQUENA. Import i pagament de la subvenció 

1. El finanr¡:ament de les activitats subvencionables per part de la Generalitat no podra superar el 
cost de I'activitat ni ellímit de 170.000,00 € (cent setanta mil euros). 

L'esmentat import sera amb carrec al capítol IV de I'aplicació pressupostaria 16.04.03.0000.311.40, 
línia de subvenció S 1138000, deis pressupostos de la Generalitat per a I'any 2022. 

2. El pagament de la subvenció, de conformitat amb el que es disposa en l'article 171.1 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es realitzara 
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previajustificació per I'FVMP de la realització de les activitats formatives per a les quals es va concedir 
la subvenció, d'acord amb els termes establits en la clausula sisena. 

3. El pagament per la Generalitat s'efectuara mitjanyant una transferencia bancaria en el compte 
que designe I 'FVMP. 

SISENA. Termini i forma de justificació de la subvenció 
El termini de justificació economica del total de les despeses derivades de I'activitat subvencionada 
ven cera el 2 de desembre de 2022. 

L'FVMP justificara I'aplicació de l'impol1 de la subvenció presentant un compte justificatiu subscrit per 
una persona representant que contindra la documentació que figura a continuació. 

l. Una memoria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de 
la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i deis resultats obtinguts, que incloga una 
referencia a l'estructura i l'organització del personal inclos en aquest conveni i de les funcions que 
desenvolupe. 

2. Una memoria economicajustificativa del cost de les activitats realitzades, que contindnl: 
a) Una relació classificada de les des peses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del 

document, el seu import (indicant l'import total, sense IV A; l'import total imputat a la subvenció, sense 
IVA; l'IVA corresponent a la quantitat imputada a la subvenció, i la suma total de l'import imputat, més 
IV A), la data d'emissió i, si és el cas, la data de pagament. 

b) Relació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes, si és el 
caso 

e) Declaració responsable de I'entitat beneficiaria de no exercir cap activitat economica en 
relació amb les actuacions finanyades pel present conveni. 

d) Declaració responsable de I'entitat beneficiaria de portar comptabilitat separada per les 
activitats objecte d'aquest conveni. 

3. Certificats acreditatius d'estar al corrent en les seues obligacions tributaries i de Seguretat Social, de 
conformitat amb el que s'estableix en I'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, o autorització perque la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives els 
obtinga telematicament, lIevat que continuen vigents els presentats amb anterioritat a la signatura del 
conveni, per no haver transcorregut més de sis mesos des de la seua expedició. 

4. Declaració responsable que acredite que I'FVMP no és deutora per resolució de procedencia de 
reintegrament de subvencions, de conformitat amb el que disposa l'article 34.5 de la L1ei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l' article 171.1 de la L1ei 1/2015, de 6 de febrer, d 'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, \Ievat que I'aportada per a la preparació del 
conveni no haguera sobrepassat el Iímit de sis mesos de validesa. 

5. Declaració responsable que acredite que totes les despeses justificades corresponen a les activitats 
6 
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previstes en aquest conveni. 

D'acord amb el que es disposa en I'article 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions es considerara despesa realitzada aquella que haja sigut efectivament pagada. Sense 
perjudici de I'anterior, quan es tracte de tributs i despeses de Seguretat Social a carrec de I'entitat 
beneficiaria, es considerara despesa realitzada aquella que haja sigut generada abans de finalitzar el 
termini dejustificació i es trobe en període d'ingrés voluntari no ven'(ut en la mateixa data, si bé s'haura 
d'acreditar el pagament efectiu quan es prodursca. 

SETENA. Reintegrament i minoració de la subvenció 
1. En el cas que lajustificació no cobrisca tot I'import rebut de forma anticipada a fi de regularitzar-lo, 
comen'(ara el procediment de reintegrament d'acord amb les previsions contingudes en 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. 

2. Seran considerades causes de reintegrament, en virtut deis articles 37 i 40.1 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, els casos següents, amb els següents criteris de graduació: 

a) Incompliment de I'obligació de justificació 20 %. 
b) Obtindre la subvenció sense reunir les condicions requerides 40 %. 
c) Incompliment de la finalitat per a la qualla subvenció va ser concedida 30 %. 
d) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció 10 %. 

3. D'acord 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, les quantitats a reintegrar tindran la consideració 
d'ingressos de dret públic i generaran interessos de demora des de I'endema del seu venciment. 

4. L'interés de demora resultara de I'aplicació, per a cada any o període deis que integren el pedode de 
calcul, de I'interés legal fixat en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a aquests exercicis, de 
conformitat amb el que s'estableix en I'article 16 de Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

5. La Direcció General de l'Institut Valencia de Formació, Investigació i Qualitat deis Serveis Socials 
realitzara el control i seguiment de les accions, a través de les comprovacions que considere necessaries, 
per al compliment pel beneficiari de les seues obligacions i de les condicions i termes fixats per aquest 
convenio 

6. El procediment de reintegrament s'ajustara a les previsions contingudes en I'article 172 de la L1ei 
1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

7. La tramitació del procediment garantira l'audiencia a la persona interessada. Es podra prescindir del 
tramit d'audiencia si I'entitat signant del conveni renuncia a la subvenció i no figura en el procediment, 
ni van ser tinguts en compte en la resolució altres fets ni al tres al'legacions o pro ves que els presentats 
per la part interessada. 
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8. El termini maxim per a resoldre i notificar la resolució procedent sera de dotze mesos a comptar de 
I'inici de I'expedient de declaració de perdua de dret o de minoració. 

9. La resolució d'aquest procediment posara fi a la Vla administrativa i contra aquesta es podra 
interposar, en el termini d'un mes, potestativament, un recurs de reposició segons els articles 123 i 124 
de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú, o un recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de I'endema de la seua notificació, de conformitat 
amb el que es disposa en I'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

10. En cas que les despeses elegibles justificades siguen inferiors a la subvenció concedida, sera 
procedent la minoració en la quantitat corresponent. 

HUITENA. Compatibilitat amb la normativa de la competencia europea 
La subvenció atorgada a través del present conveni no es troba dins del marc previst en I'article 107.1 
del Tractat de funcionament de la Unió Europea, atés que, per la seua naturalesa, no suposa un 
avantatge economic, ni falseja ni pot falsejar la competencia, ni els intercanvis comercials entre els 

estats membres. En conseqüencia, esta exclosa del regim de notificació d'ajudes públiques a la 
Comissió Europea. 

NOVENA. Comissió de seguiment i control 
l. Per al seguiment de I'execució í desenvolupament del present conveni, es constituira una 
comissió mixta de seguiment i control, integrada per dos representants de cadascuna de les parts 
signataries, que adequara el seu funcionament al que es disposa en els articles 15 i següents de la Llei 
40/2015, d' 1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic. 

2. La comissió de seguiment i control estara integrada: 

a) Per part de la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la persona que 
ocupe la direcció general de I'IVAFIQ i una persona que exercisca una prefectura de servei d'aquesta 
mateixa direcció general, o persones que les substitui"squen. En la designació deIs representants de la 
Generalitat es procurara la presencia equilibrada de dones i homes, en aplicació del que es preveu en el 
n Pla d'igualtat d'homes i dones de l' Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de mare;: 
de 2017, del Consell, o document que el substitui"sca. 

b) Per part de I'FVMP, la persona responsable de l'area de formació de I'entitat i una persona 
tecnica adscrita a aquesta area. 

Sense perjudici que la comissió de seguiment invite, si és el cas, altres persones encarregades de 
realitzar les activitats del conveni, pertanyents tant a I' FVMP com la Generalitat. 

3. La comissió de seguiment, que sera presidida per la persona que ocupe la direcció general de 
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I' IVAFIQ o persona que la substitui"sca, es constituira en el termini de quinze dies a partir de I'entrada 

en vigor del present conveni, i exercira les següents funcions, conforme al que es preveu en l' articIe 9 

del Decret 176/2014, de lO d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la 

Generalitat i el seu registre: 

- Supervisar I'execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions 

necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, incIoent-hi a 

aquest efecte la solució, en primera instancia, de les controversies d'interpretació i compliment que 

puguen plantejar-se respecte deIs convenis subscrits. 

- Informar les parts deIs retards i incidencies que es puguen presentar durant I' execució del 

conveni, així com, si és el cas, proposar les corresponents actualitzacions o modificacions en les 

anualitats derivades del retardo 

- Emetre un informe o valoració final sobre el grau de compliment deis objectius consignats en 

el convenio 

l. Les funcions de secretaria seran exercides per la persona titular de la prefectura d'un servei de 

I'IVAFIQ o per la persona que la substitu"isca. 

2. La comissió es reunira, almenys, una vegada I'any i totes les vegades que es considere necessari, 

a petició de qualsevol de les parts firmants del convenio 

3. Correspondra a la comissió de seguiment vetlar pel correcte compliment del conveni, impulsant 

la realització de totes les actuacions que siguen necessaries per al seu desplegament i execució. 

4. Haura de remetre's a la Direcció General de I'IVAFIQ una copia de les actes, acords o informes 

que emeta la comissió en el desplegament i I'execució de les seues funcions. 

DESENA. Pla de control i pagament de la subvenció 

El pagament corresponent a les aportacions de la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives es fara efectiu a I'FVMP després de la comprovació, pels serveis competents d ' aquella, del 

compte justificatiu, tant si es tracta de la justificació final com si es tracta de justificacions parcials. 

Quan es tracte de justificacions parcials, el pagament es realitzara en el mateix percentatge en que s'haja 

produn la justificació. 

El control també podra efectuar-se mitjan~ant una visita del personal tecnic al 1I0c i en les dates 

indicades per a la realització, de manera directa o indirecta, de les activitats formatives . Així mateix, 

l' organ concedent podra sol ·1 icitar tota la documentació i informació que considere necessaries, tant per 

a avaluar la qualitat del programa com per a verificar I' adequació de les despeses a la seua finalitat. 

En cas que l'imp0l1 justificat siga inferior a la subvenció prevista en el present conveni, o es produ'isca 
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la concurrencia d'altres ajudes que puguen superar el cost de les actuacions, I' aportació de la conselleria 
es minorara en la quantia corresponent, i I'entitat beneficiaria haura de reintegrar, si és el cas, les 
quantitats corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. 

ONZENA. Vigencia 
El present conveni entrara en vigor el dia que se signe, i finalitzara el 31 de desembre de 2022. Amb 
carrec a aquest podra finan9ar-se I'activitat objecte del conveni des de l' I de gener de 2022. 

DOTZENA. L10c de realització 
Les activitats objecte del conveni es realitzaran en les instal ' lacions propies de I'FVMP o en qualsevol 
altre espai de la Comunitat Valenciana determinat de mutu acord per I'esmentada FVMP i la 
Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General de 
l'Institut Valencia de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials. 

TRETZENA. Confidencialitat 
Durant la vigencia del present conveni, així com després de I'acabament o la resolució del conveni per 
qualsevol causa, les parts es reconeixen un deure de confidencialitat mutu i s'obliguen a no divulgar cap 
informació confidencial que estiga relacionada amb I'altra part. 

CATORZENA. Causes d'extinció 

Són causes d'extinció del conveni diferents de la conclusió del seu termini de vigencia: 

1. El mutu acord de les parts; en aquest cas, es procedira a la valoració de les activitats 
realitzades i, si és el cas, a la determinació de les quantitats a percebre per I'FVMP, després de la previa 
justificació de les despeses efectuades, de la manera establida en la c1ilUsula huitena. 

2. L'incompliment de les obligacions compromisos assumits per qualsevol de les parts en 
virtut del present convenio 

3. La denúncia d'una de les parts amb una antelació mínima de dos mesos, prevl informe de 
I'organ mixt de seguiment i control previst en la clausula novena. 

En cas d'incompliment d'obligacions, el procediment a seguir sera I'establit en I'article 51.2, lIetra c), 
de la L1ei 40/2015, d' 1 d' octubre, de regim jurídic del sector públic. 

En els suposits d'extinció del present conveni per les causes esmentades anteriorment, les parts podran 
acordar la continuació i/o finalització d'aquelles actuacions en curs d'execució que consideren 
oportunes, i establira un termini improrrogable per a finalitzar-Ies. 

Sera aplicable el que es disposa en I' article 52, de la L1ei 40/2015, de 1'1 d'octubre, de regimjurídic del 
sector públic (LRJSP), que regula els efectes de la resolució deIs convenís. 
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QUINZENA. Regim jurídic del conveni 
El present conveni és de cankter administratiu i esta exclos de I 'ambit d'aplicació de la L1ei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públ ic, per la qual es traslladen al' ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 20 14/23/UE i 20 14/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

En tot allo que no estiga expressament regulat en el present conveni, sera aplicable el que es disposa en 
la L1ei 40/2015, d' I d'octubre, de regim jurídic del sector públic; la L1ei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; la L1ei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions; el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula 
els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, i per la resta de normativa que siga d'aplicació 
general considerant el contingut i l'objecte d'aquest convenio 

La resolució de les qüestions litigioses que puguen sorgir en la seu a interpretació i compliment hauran 
de resoldre's de mutu acord entre les parts, a través de la comissió de seguiment i control. A falta 
d'aquest acord, correspondra conéixer-ne a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que estable ix la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa adm in istrativa. 

SETZENA. Compatibilitat de la subvenció 

La subvenció a que es refereix aquest conveni sera compatible amb qualssevol altres subvencions, 
ajudes ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administració o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que, en conjunt, 
no superen el cost de l'activitat subvencionada. 

DESSETENA. Subcontractació de I'activitat subvencionada 
L'FVMP podra subcontractar aquelles activitats que no puga realitzar per si mateixa, amb el seu 
personal i els seus mitjans propis, fins al 50 % de l'import total previst en el present convenio En cap cas 
podran subcontractar-se serveis o subministraments que augmenten el cost de l'activitat subvencionada, 
pero no aporten un valor afegit al seu contingut. 

Les subcontractacions efectuades hauran de respectar la normativa aplicable, ajustar-se als preus de 
mercat i aportar en cada cas una memoria justificativa del fet que la subcontractació s'ha realitzat en 
aquestes condicions. 

DIHUITENA. CHlUsula de transparencia 
El present conveni de col'laboració sera objecte de publicació en el portal de transparencia de la 
Generalitat (GVA Oberta) i en la pagina web de I'FVMP, en virtut del que s'estableix en la L1ei 2/2015, 
de 2 d'abril, de transparencia, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com 
en la L1ei 1/2022, de 13 d'abri1, de la Generalitat, de transparencia i bon govern de la Comunitat 

Valenciana, en tot allo que puga ser-li aplicable. 

Les parts manifesten que coneixen, compleixen i se sotmeten al 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 personal s i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga 
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la Directiva 95/46/CE; a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia deis drets digitals, i a la resta de la normativa vigent en materia de protecció de dad es 
personals, en tots els suposits en els quals puga donar-se tractament, cessió o comunicació de dades 
entre les parts en execució del que disposa aquest conveni. 

I com prova de conformitat amb tot el que antecedeix, les dues parts signen el present document amb 
signatura electronica certificada, a un sol efecte, en el lloc i la data indicats ut supra. 

La vicepresidenta del Consell i consellera 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives 

Firmat per Aitana Mas Mas el 29/07/2022 
13:52:56 
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La vicesecretaria de la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies 

Firmat per Tamara Martínez López el 
28/07/2022 22:03:34 
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