CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL (IVACE) I L’ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE LES INDÚSTRIES DEL JOGUET,
CONNEXES I AFINS (AIJU) PER A POTENCIAR L'ACTIVITAT I LA CAPACITAT D’AIJU PER A
DESENVOLUPAR EXCEL·LÈNCIA EN MATÈRIA D'I+D INDEPENDENT, DIFONDRE ELS
RESULTATS DE LES INVESTIGACIONS REALITZADES I FACILITAR I IMPULSAR LA
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT A LES EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
REUNITS

D'una part, el Sr. Rafael Climent González, en nom i representació de l'Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), en la seua qualitat de president d'aquesta entitat amb
domicili social en Ciutat Administrativa 9 d’Octubre - torre 2, carrer de la Democràcia, 77
(46018 València), i CIF núm. Q4640001F, segons nomenament efectuat per Decret 6/2019,
de 17 de juny, del president de la Generalitat, pel que anomena a les persones titulars de les
vicepresidències i les conselleries, i en virtut del que s'estableix en l'article 4.1 i 4.2.a) del
Decret 4/2013 de 4 de gener del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l’IVACE, i d'acord
amb l'autorització del Consell de data 21 de maig de 2021.
D'una altra part, el Sr. José Antonio Pastor Fernández en nom i representació de l'Associació
d'Investigació de les Indústries del Joguet, Connexes i Afins (d'ara en avant AIJU), amb
domicili social en Avinguda de la Industria, 23 (Alicante) i CIF núm. G03182862, en la seua
qualitat de Vicepresident segons certificat emés per la Secretària de AIJU en data 20 d'abril
de 2021, i amb poders del qual es troben en els Estatuts de l'Associació a l´article 24, i el Sr.
Manuel Aragonés Francés, en la seua qualitat de Director d'Investigació de la mateixa
associació, apoderat per mitjà d'escriptura pública de data 15 de març de 2018, davant del
notari de l'Il·lustre Col·legi de València, Sra. María Dolores Signes Verdera, amb el número de
protocol 239.

Ambdues parts, en la representació que tenen, es reconeixen mútua capacitat legal per a
obligar-se i convindre en els termes del present conveni i
MANIFESTEN
Primer
L’IVACE, entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, té a càrrec seu la gestió de la política industrial de la
Generalitat i el suport a les empreses en matèria d'innovació per a la competitivitat i
modernització de les mitjanes i petites empreses i àrees industrials, emprenedoria,
internacionalització i captació d'inversió, disseny i desenvolupament de mesures de
finançament del sector privat que no afecte el marc d'actuació atribuït a altres organismes,
així com la promoció d'enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i
instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l'estalvi,
l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables, així com la gestió de la política
energètica de la Generalitat.
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Dins d'aquest marc és objectiu fonamental de l'Institut promoure i estimular la
competitivitat empresarial, el desenvolupament sostenible i l'adaptació de les empreses de
la Comunitat Valenciana a les exigències del mercat, facilitant les actuacions d'I+D+i
empresarial, així com potenciar la reorganització, reconversió i modernització de les petites i
mitjanes empreses, així com impulsar la seua creació i implantació, prestant particular
atenció al desenvolupament tecnològic, la innovació, la internacionalització i
comercialització.
Per això, l'activitat de l'IVACE adquireix especial rellevància amb la situació actual de crisi
sanitària i econòmica en la qual es troben tant les empreses com el conjunt de la societat
valenciana, a causa de la pandèmia de SARS-CoV.
Segon
AIJU, és el centre tecnològic de referència del sector industrial del joguet de la Comunitat
Valenciana. L'activitat que desenvolupa és clau per a fomentar i potenciar la inversió privada
en I+D+i, com a motor de competitivitat de les empreses valencianes i, donada l'actual
situació de crisi, assistir a les empreses en la seua recuperació econòmica.
AIJU és una associació sense ànim de lucre orientada a la investigació, el desenvolupament,
les innovacions tecnològiques, l'augment de la competitivitat i la millora en la qualitat dels
productes del sector industrial del joguet, convertit en el motor de canvi d'un sector que ha
evolucionat favorablement cap a l'elaboració de productes altament qualificats i totalment
competitius en tots els mercats, tant en el nacional com en l'internacional. AIJU està
considerat com a centre tecnològic de referència per a altres sectors industrials com el de la
puericultura, promocions, parcs infantils i articles d'ús infantil.

Tercer
En el pressupost de l’IVACE per a 2021 aprovat per la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 8987, de 31 de desembre
de 2020), hi ha una línia nominativa distribuïda a favor dels centres tecnològics de la
Comunitat Valenciana (codi S8021000), en la qual figura AIJU com a entitat beneficiària
d'aquesta per import de 2.002.358 euros, que té per finalitat potenciar l'activitat i la
capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'R+D dels centres tecnològics de la
Comunitat Valenciana.
L’IVACE destinarà l'ajuda de 2.002.358 euros a AIJU per a donar suport a l'activitat de
caràcter no econòmic d'aquest institut durant l'exercici 2021, el que constitueix una
concessió de subvenció en els termes previstos en l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. En execució de 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, la subvenció es canalitzarà a través del present conveni que servirà de base
reguladora de la concessió.
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AIJU manifesta que:
1. Per a l'exercici de la seua activitat, disposa de les autoritzacions administratives
preceptives, es troba inscrit en els registres públics pertinents i compleix qualsevol altres
requisits exigits per les disposicions aplicables.
2. No ha incorregut en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Es troba al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana, del
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i de la
Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes.
4. Té la condició d'organisme d'investigació segons la definició del Marc comunitari sobre
ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (DO C 198/1, de 27 de juny de
2014) i està inscrit com a centre tecnològic, segons el que disposa el Reial decret
2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres
de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre d’aquests
centres.
5. Ha presentat davant l’IVACE les activitats de caràcter no econòmic a desenvolupar
durant l'exercici 2021 per a la seua verificació posterior per l’IVACE o per qualsevol
entitat col·laboradora contractada a aquest efecte.
Per tot el que s’ha exposat, estableixen el present conveni d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni
Constitueix l'objecte del present conveni la canalització de l'ajuda concedida a AIJU a través
de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 -i mitjançant la línia
nominativa prevista a aquest efecte-, per a donar suport a l'activitat de caràcter no
econòmic de AIJU durant l'exercici 2021, i contribuir a superar la situació d'emergència
sanitària i econòmica actual -resultat de la pandèmia de SARS-CoV-, mitjançant la inversió en
R+D i la transferència de coneixement i tecnologia; tot això a fi d'aconseguir la transformació
del model productiu de la Comunitat Valenciana que permeta afrontar amb garanties els
reptes futurs als quals es puga enfrontar la nostra societat; aquest conveni constitueix la
base reguladora de la concessió de l'ajuda.
S'entén per activitat no econòmica el que estableix la Comissió Europea en el seu Marc sobre
ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (2014/C 198/01).
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Per això, les activitats que es finançaran a càrrec del present conveni seran les següents:





Activitats primàries d’ AIJU, en particular:
- Activitats de R+D independent.
- Activitats de difusió dels resultats de les investigacions de forma no
discriminatòria i no exclusiva.
Activitats de transferència de coneixements quan tots els beneficis generats per
aquestes tornen a invertir-se en activitats primàries d’ AIJU.
Inversions per al desenvolupament de les activitats de R+D independent d’ AIJU.

Per al desenvolupament d'aquestes activitats es consideren com a subvencionables els
següents costos amb les limitacions que a continuació s'estableixen:
a) Recursos humans (personal propi)
Despeses de personal propi. Aquestes despeses podran ser imputades íntegrament quan es
dediquen íntegrament a les activitats finançades, o bé parcialment en funció de la dedicació
horària efectiva a aquestes activitats respecte al total d'hores treballades. S'estableix un
cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.
b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament de les activitats
finançades, imputats en exclusiva a aquestes i que s’hi vinculen inequívocament.
c) Inversions necessàries per al desenvolupament de les activitats finançades.
d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi
de gestió i administració imputables a la realització de les activitats finançades. S'estableix
un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al
càlcul dels costos indirectes.
e) Altres despeses directament relacionades amb les activitats finançades, imputades en
exclusiva a aquestes i que s’hi vinculen inequívocament.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen
susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.
Les activitats a què es dóna suport a càrrec d’aquest conveni hauran d'alinear-se amb les
prioritats i contribuir a la consecució dels objectius de l'estratègia RIS3 de la Comunitat
Valenciana.
SEGONA. Normativa aplicable
La col·laboració recollida en el present conveni se subjectarà al que s'estableix en:
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i disposicions de
desplegament.
 La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions.
 La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
 La Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal conforme a
l'article 107.1 del TFUE i el Marc comunitari sobre ajudes estatals de recerca i
desenvolupament i innovació (d'ara endavant Marc comunitari ajudes estatals d'I+D+i) DO
núm. C198/1, de 27 de juny de 2014, quant a la definició d'organismes d'investigació,
4

CSV:ZKSDRVNS:1J2VM74Y:JUP3B68Y

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZKSDRVNS:1J2VM74Y:JUP3B68Y

activitats primàries d'un organisme d'investigació i difusió de coneixements i qualsevol altre
concepte o obligació vinculat utilitzat en aquesta resolució.
Sobre aqueixa base, l'ajuda prevista en el present conveni no estarà subjecta a
l'obligació de notificació prèvia a la Comissió de la Unió Europea per no reunir tots els
requisits de l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, concretament,
per tractar-se d'ajudes que no suposen un avantatge per a una determinada empresa atés
que van dirigides a activitats primàries d'organismes d'investigació i difusió de
coneixements.
 La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
 El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que
subscriga la Generalitat i el seu registre.
 Qualsevol altra normativa que per la matèria li siga aplicable.
TERCERA. Aportació econòmica
L’IVACE destinarà una ajuda de 2.002.358 euros a AIJU durant l'exercici 2021, a càrrec de la
línia nominativa distribuïda a favor dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana
(S8021000) en el capítol 7 (Transferències de capital) per a donar suport a l'activitat de
caràcter no econòmic desenvolupada per AIJU durant l'exercici 2021.
L'import total de l'ajuda de l’IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats supere el
cost de l'activitat de caràcter no econòmic desenvolupada per AIJU durant l'exercici 2021.
QUARTA. Obligacions d’ AIJU
Constitueixen obligacions essencials d’AIJU utilitzar la subvenció per a desenvolupar
activitats de caràcter no econòmic durant l'exercici 2021 -segons la tipologia d'activitats
indicada en la clàusula primera-, acreditar la seua realització davant l’IVACE, així com complir
les condicions i resta d'obligacions establides en aquest conveni en la forma descrita a
continuació:

a) Realització de les activitats:
AIJU haurà de realitzar les activitats objecte de la subvenció de manera que es
complisca la finalitat d'aquestes i garantint que es corresponen amb activitats de
caràcter no econòmic d'un organisme d'investigació segons el que s'estableix en el
marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament (2014/C 198/01).
La realització de les despeses que comporten les activitats deuran en tot cas
respectar les prescripcions contingudes en l'article 31 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions, especialment quant a la petició d'ofertes a partir dels llindars
econòmics allí previstos.
b) Justificació de la realització de les activitats:
AIJU haurà d'acreditar la realització de les activitats de caràcter no econòmic
desenvolupades durant 2021 presentant davant l’IVACE la documentació que s'indica
a continuació en la data límit de 18 de febrer de 2022:
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- Una memòria tècnica justificativa amb el detall de les activitats realitzades,
objectius i resultats obtinguts, segons el tipus d'activitat:
o R+D independent.
o Difusió de resultats d'investigació.
o Transferència de coneixement.
- Una relació de les inversions per al desenvolupament de les activitats d'R+D
independent que continga, almenys, la següent informació: nom de
l'equip/inversió, núm. de sèrie, cost, línia principal d'investigació en la qual
s'utilitza i fotografia que permeta veure el logotip de l'entitat finançadora.
- Un llistat dels projectes amb empreses, realitzats o iniciats en 2021, que es
deriven directament o indirectament de les línies d'investigació finançades a
través de les línies nominatives S8021000 d'exercicis anteriors. El llistat, haurà
d'incloure el nom de l'empresa, si és o no de la Comunitat Valenciana, l'objecte del
contracte i la línia o projecte de R+D amb la qual es vincula. En aquells casos en
què no procedisca, per temes de confidencialitat, indicar el nom de l'empresa o
l'objecte del contracte, es deurà indicar únicament "empresa" en lloc del nom
d'aquesta, i en lloc de l'objecte del contracte, l'àrea d'investigació en la qual
s'emmarca el treball, justificant-se en document annex les raons d'aquesta
confidencialitat.
- Un certificat emés per l’empresa auditora dels comptes anuals, tancades i
auditades, de l'entitat beneficiària corresponents a l'exercici 2021 que especifique,
d'acord amb el procediment comptable de costos d’AIJU, el cost de l'activitat no
econòmica, desglossat per concepte de despesa, així com els ingressos per
aquesta activitat desglossats per origen de finançament, per tant, només seran
subvencionables despeses realitzades des de el 1 de gener de 2021 fins al 31 de
desembre de 2021. No obstant això, la despesa derivada de l'informe d'auditoria
podrà realitzar-se i pagar-se dins del termini de justificació.
En el cas que els comptes no estiguin tancats o auditats en la data límit de
justificació, AIJU podrà presentar aquest certificat sobre una previsió i, amb
posterioritat aportar, amb data límit de 31 d’octubre de 2022, una addenda al
mateix amb les diferències, en el cas que n'hi haguera, amb els comptes ja tancats
i auditats.
- A l'efecte de justificació, es considerarà que la despesa subvencionada s'ha
realitzat sempre que haja sigut totalment pagada en la data límit de justificació.
c) Altres obligacions:
c.1) Executar un pla de difusió de les activitats objecte del present conveni; en aquest
sentit, s’hauran de justificar documentalment a l’IVACE totes les accions de comunicació
previstes en les seues diferents fases de desenvolupament, inclosa la difusió dels resultats
en suports físics o electrònics. Dins del pla de difusió dels resultats de les activitats
desenvolupades s'haurà de crear un accés públic a través de la web de l'entitat beneficiària
on es puga accedir als resultats detallats d'aquestes. Mentre que el coneixement obtingut a
partir d'activitats d'investigació finançades amb fons públics és considerat bé públic, l'accés
ha de ser obert i lliure de barreres econòmiques, encara que serà possible establir una
restricció raonable d'accés a la informació -així, el registre de persones usuàries i propòsit
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d’aquestes- sempre que es garantisca que el coneixement obtingut a partir d'activitats
d'investigació finançades amb fons públics és considerat ben públic.
c.2) Inserir en el material divulgatiu relacionat amb la difusió de les activitats el
logotip de IVACE disponible en http://www.ivace.es.
c.3) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social de manera que
quede acreditada aquesta circumstància no solament en el moment previ a la subscripció del
conveni sinó també en el de reconeixement de l'obligació amb l'entitat beneficiària per part
de l’IVACE, en els termes establits en la normativa vigent en la matèria.
c.4) Acreditar de manera fefaent que l'entitat es troba al corrent de les seues
obligacions mediambientals mitjançant l'aportació de la certificació ISO14001 o EMAS que
acredite el compliment de la normativa mediambiental que hi siga aplicable, o en defecte
d'això, de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada
de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga
sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals haja executat el projecte; aquesta
obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el
domicili d'execució del projecte.
En cas que ja estiga en poder de l'IVACE i estiga vigent, només s'haurà de presentar una
declaració sobre aquest tema.
c.5) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents a l'activitat
de caràcter no econòmic desenvolupada durant un període mínim de cinc anys.
c.6) Distingir amb claredat entre les activitats econòmiques realitzades i les activitats
de caràcter no econòmic, separant clarament el finançament d'aquestes i imputant els
costos correctament a una o a una altra activitat.
Per a això, amb data límit de 31 d’octubre de 2021, es presentarà els següents
documents referits a l'últim exercici tancat, segons models facilitats per l'IVACE:
-Balanç i Compte de pèrdues i guanys de l'exercici anterior desagregada per activitats
d'utilitat econòmica i no econòmica.
-Certificació de separació d'ingressos i despeses per activitats
-Certificat d'Imputació de despeses indirectes
c.7) Disposar de llibres comptables i registres diligenciat i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil, així com els estats
comptables.
c.8) Actualitzar qualsevol documentació presentada que haja patit alguna
modificació.
c.9) Respondre de la veracitat dels documents aportats.
c.10) Comunicar altres ajudes públiques o privades que haja obtingut o sol·licitat per
a aquests costos.
c.11) Quan la quantia de l'ajuda siga superior a 100.000 euros o quan almenys el 40%
del total dels ingressos anuals de l'entitat beneficiària tinguen caràcter d'ajuda o subvenció
pública, aquesta haurà d'acreditar que compleix la legislació bàsica recollida en l'article
8.1.a, b i c, en relació amb l'article 8.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c.12) Complir les obligacions que s'estableixen en la normativa d'aplicació
especificada en la clàusula segona del present conveni.
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CINQUENA. Liquidació de l'ajuda
El pagament de la subvenció concedida es realitzarà de forma fraccionada de la manera
següent:
a) Un primer pagament corresponent al 90% de la subvenció concedida s'abonarà a la
signatura del present conveni de col·laboració.
b) El 10% restant es liquidarà després de presentar la documentació justificativa que
permeta comprovar la realització de l'activitat no econòmica subvencionada i el cost
d'aquesta corresponent a l'exercici 2021.
SISENA. Control i verificació
Tant l'entitat beneficiària com aquelles altres persones o entitats relacionades amb l’objecte
de la subvenció, hauran de sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació i control
financer de l'activitat subvencionada efectuades tant per l’IVACE com per qualsevol òrgan de
la Generalitat, i facilitar en tot moment aquella informació que se sol·licite en l'exercici
d'aquestes actuacions, i especialment posar a disposició la totalitat de documents necessaris
per a una pista d'auditoria adequada.
Les verificacions abordaran els aspectes administratius, financers, tècnics i físics de les
operacions, segons corresponga.
Les entitats beneficiàries han de tindre un comportament antifrau i col·laborar amb
qualsevol altra Administració per a evitar comportaments fraudulents en la societat. En el
cas que qualsevol persona tinguera coneixement de fets que pogueren ser constitutius de
frau o irregularitat relacionats amb les ajudes previstes en la present convocatòria podrà
informar través del canal habilitat a este efecte per l'Oficina Nacional de Coordinació
Antifrau
en
l'adreça
web:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/inicio.aspx i de la bústia Control Antifrau del portal de l'IVACE:
http://www.ivace.es.
SETENA. Minoració i revocació de l'ajuda. Reintegrament
L'incompliment per l'entitat beneficiària de qualsevol de les obligacions establides en aquest
conveni podrà donar lloc a la minoració o a la revocació de l'ajuda en funció de les
circumstàncies ocorregudes i d'una valoració d'aquestes, i es delega en la Direcció General
de l’IVACE la resolució d'aquestes. En el cas que l'ajuda haja sigut ja pagada, l'entitat
beneficiària haurà de procedir al reintegrament de la quantitat percebuda juntament amb
els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció en la forma prevista
en la legislació sobre subvencions.
HUITENA. Vigència
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seua signatura i la seua durada s'estendrà fins
al 31 de desembre de 2021, sense perjudici que a càrrec seu es puguen finançar les activitats
previstes des del dia 1 de gener de 2021 i que l'acreditació de la seua realització es produïsca
8
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amb data límit de 18 de febrer de 2022 o 31 d’octubre de 2022 en el cas previst en la
clàusula quarta, apartat b).
NOVENA. Unes altres causes d'extinció del conveni. Maneres d'acabar les actuacions en
curs
El Conveni podrà resoldre's per mutu acord de les parts intervinents o per incompliment tant
de les obligacions que conté com el de les previstes en la normativa en matèria de
subvencions públiques. En aquests casos de terminació per causa diferent a l'expiració del
termini de vigència, la Comissió Mixta adoptarà les mesures oportunes perquè es determine
la manera de finalitzar les actuacions en curs d'execució, sense perjudici de la procedència
del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.
DECENA. Resolució d'incidències
Es delega en la persona titular de l'àrea –o si escau, departament o servei- de l'IVACE
competent per a la gestió de les ajudes establides en aquest conveni, la resolució de les
incidències que es produïsquen amb posterioritat a la subscripció excepte les resolucions
relatives a les possibles minoracions o revocacions de les subvencions concedides que es
deleguen en la Direcció General de l'IVACE.
ONZENA. Comissió mixta.
Es constitueix una comissió mixta per al seguiment del que s'estableix en el present conveni,
que estarà integrada per una representació de cada entitat, i tindrà com a objectius
principals supervisar l'execució del conveni i la correcta realització de les activitats
convingudes, incloent-hi a aquest efecte la solució de les controvèrsies d'interpretació i
compliment que puguen plantejar-se respecte al conveni subscrit. S’haurà de remetre a
l’IVACE una còpia de les actes que s’emeten.
El règim de funcionament de la comissió mixta s'ajustarà al que establix l'article 15 i
següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i a l’article 9 del
Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que
subscriga la Generalitat.
En la designació de representants de la Comissió mixta del conveni es procurarà la presència
equilibrada d’homes i dones, en aplicació del que preveu el Pla d'igualtat d'homes i dones de
l'Administració de la Generalitat, aprovat per l’Acord de 10 de març de 2017, del Consell.
DOTZENA. Publicitat i transparència
El present conveni serà objecte de publicació íntegra en el Portal de Transparència de la
Generalitat, a través de la gvaOberta a fi de complir les obligacions de transparència
establides en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. La publicitat del conveni es realitzarà en
el termini de 10 dies hàbils des de la inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat,
d'acord amb el que disposa l'article 12.2 del Decret 105/2017 de 28 de juliol del Consell, que
9
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desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana
Així mateix, el contingut del present conveni es publicarà en la pàgina web de l'entitat
beneficiària.
TRETZENA. Remissió a la Sindicatura De Comptes
De conformitat amb el que preveu l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, el present Conveni serà remés electrònicament a la Sindicatura De
Comptes de la Comunitat Valenciana.
CATORZENA. Jurisdicció
Les controvèrsies sobre la interpretació i execució del present conveni seran resoltes de
mutu acord per les parts; si no s’aconsegueix acord, les possibles controvèrsies hauran de
ser resoltes en la forma prevista en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
QUINZENA. Protecció de dades personals
Les parts s'obliguen expressament a complir els principis, disposicions i mesures de
seguretat previstos en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets,
en totes les actuacions que es realitzen en execució del present conveni. I especialment, les
parts vetlaran pel compliment de les previsions contingudes en el Reial decret 3/2010, de 8
de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració
Electrònica.
I en prova de conformitat amb quant antecedeix, i per a la deguda constància de tot el
convingut, els intervinents signen el present document en el lloc i data indicats al peu de
signatura, prenent-se com a data de formalització del present document, la data de l’últim
signant.
EL PRESIDENT DE L’IVACE

Firmat per Rafael Climent González el
25/06/2021 12:04:18
Càrrec: Conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
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