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CONVENI QUE DESENVOLUPA EL PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ I LA FUNDACIÓ ISONOMIA PER AL SOSTENIMENT 

ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ I LES SEUES ACTUACIONS PER A L’ANY 2021 

 

Castelló de la Plana a 19 de gener de 2021 

ES REUNEIXEN 

D’una part, la Universitat Jaume I, amb seu a la ciutat de Castelló de la Plana i en el seu nom i 

representació la Sra. Eva Alcón Soler, Rectora Magnífica, amb el nomenament pel Decret 

70/2018, d’1 de juny, del Consell, i de conformitat amb les competències que li atorga l’article 

70.1.t dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats per Decret 116/2010, de 27 d’agost, del 

Consell de la Generalitat Valenciana, 

I d’una altra part, la Fundació Isonomia, i en el nom i representació la Sra. Mª José Senent Vidal, 

en qualitat de Vicepresidenta, anomenada per acord del Patronat en data 27 d’abril de 2017, i 

fent ús de les facultats de substitució de la Presidenta segons es preveu en els articles 15 i 16 

dels Estatuts de la Fundació. 

INTERVENEN 

Cadascuna de les parts en la representació que ostenten, es reconeixen capacitat mútuament 

per obligar-se i subscriure el present Conveni. 

PREÀMBUL 

En l'àmbit del Protocol general de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 

Fundació Isonomia de data 18 de febrer de 2019 s’estableix que les institucions signants 

col·laboraran en la implementació i desenvolupament de programes, iniciatives i / o projectes, 

fins i tot d'àmbit europeu, així com en la realització de la gestió, si s'escau, adequant-se als 

objectius i procediments corresponents d'ambdues institucions. Per al seu desenvolupament 

pràctic, es subscriuran protocols annexos al conveni. 

EXPOSEN 

1. Ajustant-se als plantejaments i acords generats en l'esmentat conveni marc de col·laboració 

entre ambdues entitats, es reconeix la importància d'impulsar projectes que faciliten la 

implementació i desenvolupament de la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en un sentit 

ampli, fins i tot els d'àmbit europeu. 

2. La Universitat Jaume I té la totalitat de la dotació fundacional de la Fundació Isonomia. 

3. La Universitat Jaume I com a patrona principal, ha impulsat i facilitat la creació de la Fundació 

Isonomia amb l'objectiu, entre d'altres relacionats, de recolzar i col·laborar mútuament perquè se 
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la identifique com una universitat motivada per la transformació social i el progrés, implicada en 

la construcció europea incorporant els valors definits per l’humanisme i la tradició del pensament 

europeu. Per això, valora l'educació com a participació en la transformació econòmica i cultural 

del conjunt de la societat i incorpora a les seves activitats, com instruments d'acció positiva, el 

compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat, la igualtat entre homes i 

dones, la millora i protecció del medi ambient i el treball per la pau. Això és el que fonamenta 

l'interès especial, socioeconòmic i humanitari de la subvenció que es concedeix a la Fundació 

per al desenvolupament de projectes directament entroncats en aquesta funció social. 

4. La Fundació és una entitat de la qual la dotació fundacional és íntegrament de la Universitat 

Jaume I. Així mateix, la presidenta de la Fundació és la rectora de l’UJI. La Fundació és mitjà 

propi de l’UJI segons allò establert en l’article 10 dels Estatuts d’aquesta Fundació. La Fundació 

té per objecte promoure i donar suport a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones així com 

altres col·lectius socialment, econòmicament, laboralment, educativament i culturalment 

desfavorits i/o susceptibles de sofrir discriminació, i fomentar les accions positives dels poders 

públics amb la finalitat de contribuir a una societat millor. 

5. En l'expedient del pressupost per a l'exercici 2021, aprovat mitjançant acord del Consell Social 

de 18 de desembre de 2020, consta com a subvenció nominativa a favor de la Fundació 

Isonomia, en el capítol 4 de l'estat de despeses, un import de 60.000 euros, la concessió de la 

qual empara el present conveni. Així mateix, l’expedient del pressupost de la Fundació Isonomia 

per a l’exercici 2021, en el qual consten els programes i accions a desenvolupar per la Fundació, 

va ser aprovat pel Consell Social juntament amb el Pressupost de l’UJI pel mateix exercici, 

incloent la mencionada subvenció nominativa per a finançar els objectius de la Fundació. 

6. Per tal de fer viable aquesta mútua col·laboració, la Universitat Jaume I, com a patrona, i la 

Fundació Isonomia consideren necessari unir esforços mitjançant aquest Conveni de 

desenvolupament del citat conveni marc. 

OBJECTE DEL CONVENI 

L'objecte d'aquest Conveni es desenvolupar el conveni marc de col·laboració entre la Universitat 

Jaume I i la Fundació Isonomia fixant les condicions, els compromisos i la dotació financera que 

la Universitat estableix per concedir la subvenció nominativa prevista en el Pressupost de l’UJI i 

en el Pressupost de la Fundació Isonomia per a 2021 aprovats pel Consell Social, destinada a 

finançar les despeses corrents necessàries per a la gestió de projectes realitzats per la Fundació 

Isonomia durant aquest exercici 2021. 

CLAUSULES 

CLÀUSULA 1 ACREDITACIÓ DE LES CONDICIONS DE BENEFICIÀRIA 

La Fundació acreditarà el compliment de tots els requisits exigits en l'article 13 de la Llei 38/2003 

de novembre, general de subvencions, mitjançant els corresponents certificats i la documentació 

justificativa prevista a la normativa interna de la Universitat, als efectes de la seva consideració 

com a beneficiària de subvencions. En concret, a la signatura d'aquest conveni, la Fundació 

Isonomia ha d'acreditar estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant 

de la Seguretat Social. 

CLÀUSULA 2  DOTACIÓ FINANCERA 

La Universitat Jaume I, com a patrona principal de la Fundació Isonomia, dóna suport a les 
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actuacions i programes aprovats pel Patronat de la Fundació. El Consell Social de la Universitat 

Jaume I en la sessió de 18 de desembre de 2020 va aprovar el pressupost i Pla d’Actuació de 

la Fundació Isonomia per a l'exercici 2021 en què es detallen els programes que té previst fer la 

Fundació en aquest any i es preveu la subvenció nominativa a concedir per la Universitat per a 

l'esmentat exercici 2021. 

En conseqüència, en l'expedient del pressupost de l'UJI per a l'exercici 2020, aprovat mitjançant 

acord del Consell Social de 18 de desembre de 2020, consta com a subvenció nominativa a 

favor de la Fundació Isonomia, en el capítol 4 de l'estat de despeses, un import de 60.000 euros, 

la concessió de la qual empara el present conveni. Congruentment amb això, hi ha crèdit adequat 

i suficient en la següent partida pressupostària, Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat de 

la Universitat per a l'exercici 2021, per atendre les obligacions derivades d'aquest conveni en la 

següent aplicació pressupostària: 

Centre/subcentre:  Programa:  Projecte/subp.:  
Línia de 
finançament:  

Aplicació 
econòmica:  

VPLI / VPL 422-A 00000/00 00000 4721 

RC núm. exp 8 de 7 de gener de 2021 

CLÀUSULA 3 ACTIVITATS SUBVENCIONADES I FINANÇAMENT DE LES MATEIXES 

Aquesta aportació es destinarà a sostenir les despeses corrents originades en el 

desenvolupament d'actuacions i programes que realitze la Fundació Isonomia durant l'exercici 

2021. 

Quan les activitats hagen estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 

recursos (ingressos per matrícula, ...), l'aportació de la Universitat Jaume I únicament es podrà 

destinar a la part no finançada amb aquests recursos. Caldrà acreditar en la justificació l'import, 

procedència i aplicació dels fons a les activitats subvencionades. 

L'import de la subvenció rebuda per la Fundació, en cap cas podrà ser d’una quantia que, 

aïlladament o en concurrència amb altres recursos supere el cost de l'activitat subvencionada a 

desenvolupar per la Fundació. 

CLÀUSULA 4 ACTUACIONS I PROGRAMES SUBVENCIONABLES 

4.1 Respecte a l’exercici 2021, es consideren actuacions i programes prioritaris a subvencionar 

els que es detallen en l'annex I adjunt a aquest Conveni. 

CLÀUSULA 5 DESPESES SUBVENCIONABLES 

5.1 Es consideraran despeses subvencionables, les despeses corrents de l'exercici 2021 que de 

manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat finançada, estiguen directament 

relacionades, i siguen necessàries i raonables per a l'adequada preparació o execució de 

l'activitat subvencionada. 

5.1 En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables serà superior al valor de 

mercat. 

CLÀUSULA 6 JUSTIFICACIÓ 
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6.1 La Fundació presentarà un compte justificatiu en què s'han d'incloure necessàriament: 

La declaració de les activitats realitzades: 

a. L'avaluació i comparació dels objectius previstos i realitzats. 

b. El desglossament i còpia dels justificants de les despeses. En els justificants [originals i 

còpies] de les despeses constarà la signatura de la persona responsable a la Fundació 

que certifique els dos extrems següents: b.1-el conforme amb la recepció del 

subministrament o servei i b.2-l'expressió: "Justificant presentat a la subvenció de la 

Universitat Jaume I". 

c. Les despeses han d'estar efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del 

període de justificació. S'han de justificar tots els pagaments en l'últim compte justificatiu. 

d. S’hauran d'aportar abans del pagament de la subvenció els certificats vigents acreditatius 

que la Fundació està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de 

la Seguretat Social, així com una declaració responsable en la que s’indique que no està 

sotmesa a cap supòsit de prohibició per ser beneficiària d'aquesta subvenció, segons el 

que disposa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

6.2 Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori 

equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 

6.3 En el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de 

consultoria o assistència tècnica, la Fundació haurà de demanar com a mínim tres ofertes de 

diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del 

servei o el lliurament del bé, llevat que, per les especials característiques de les despeses 

subvencionables, no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o 

presten, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a l'aprovació del conveni. 

L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris d'eficàcia, eficiència i 

economia, havent de justificar expressament l'elecció i els criteris objectius de selecció utilitzats 

en una memòria subscrita per persona competent de la Fundació. S'aportarà la citada memòria 

d'adjudicació juntament amb les ofertes presentades. 

CLÀUSULA 7 TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS 

El termini màxim per presentar els comptes justificatius serà el 31 de gener de 2022. 

CLÀUSULA 8 RÈGIM DE PAGAMENTS 

8.1 Els pagaments de la subvenció es realitzaran trimestralment per avançat:   

- 1er trimestre 2021: 15.000 euros 

- 2n trimestre 2021: 15.000 euros 

- 3er trimestre 2021: 15.000 euros 

- 4rt trimestre 2021: 15.000 euros 

8.2 No obstant això, en congruència amb el que preveu el referit article 34.4 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, la rectora, excepcionalment, tenint en compte 

la comptabilització del normal desenvolupament de les actuacions subvencionades amb el 

règim de disposició de fons, pot acordar el pagament de bestretes sobre l'import total de la 

subvenció que siguen necessàries.  
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8.3 No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant que el beneficiari no s’encontre al 

corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i front a la Seguretat Social o siga 

deutor per resolució de procedència de reintegrament . 

CLÀUSULA 9 DURACIÓ DEL CONVENI 

El present Conveni tindrà una durada fins a 31 de desembre de 2021, llevat el període de 

justificació establert en aquest mateix document. 

CLÀUSULA 10 PUBLICITAT 

En les actuacions subvencionades per la Universitat, es donarà deguda i significativa publicitat 

al fet que l'activitat ha estat subvencionada per la Universitat Jaume I. 

CLÀUSULA 11 MODIFICACIÓ I RESCISSIÓ 

El present conveni es podrà modificar per acord d’ambdues parts amb l’objectiu de millorar el 

bon desenvolupament i justificació d’allò establert en el mateix.  

La Universitat podrà rescindir motivadament el conveni, entre altres causes legalment previstes, 

en el cas que no s'estiguen executant normalment i eficaçment les actuacions previstes per 

l'exercici. 

CLÀUSULA 12 DISCREPÀNCIES 

Sense perjudici de les competències de cada entitat, les controvèrsies que se susciten en 

l’execució d’aquest conveni seran examinades i resoltes per una comissió paritària integrada per 

quatre persones, dues en representació de la Universitat i altres dues en representació de 

l’entitat. 

Si no s’arribara a un acord, les qüestions litigioses seran de coneixement i competència de l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu. 

CLÀUSULA 13 RÈGIM JURÍDIC 

En allò no previst en aquest Conveni, cal atenir-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions i aquelles altres normes concordants. Supletòriament, 

s'aplicaran les restants normes de dret públic i, en defecte d'aquestes, les normes de dret privat. 

I, en prova de conformitat, es firma el present Conveni en lloc i data del seu encapçalament. 

Per la Universitat Jaume I 

 

 

 

Signat: Eva Alcón Soler 

Per la Fundació Isonomia  

 

 

 

Signat: Mª José Senent Vidal 
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ANNEX I 

ACTUACIONS I PROGRAMES PRIORITARIS A SUBVENCIONAR A LA FUNDACIÓ 

ISONOMIA AL LLARG DE L’EXERCICI 2021. 

 

1. Les accions a subvencionar a la Fundació Isonomia al llarg de l’exercici 2021 son accions 

de promoció de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere, especialment, les següents 

accions:  

1.1 Accions formatives 
1.2 Accions de sensibilització 
1.3 Accions de indagació, investigació i transferència 
1.4 Accions de informació, orientació i assessorament  
1.5 Qualsevol altra que es considere adient per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència 
de gènere en el seu marc d’actuació. 

2. Activitats i programes prioritaris per a 2021:  

2.1  “Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes” i els seus 

programes i activitats per a la promoció de la igualtat de dones i homes i la prevenció de les violències cap 

a les dones:  

2.1.1 Programes dirigits a l’alumnat, professorat i famílies d’educació primària 

▪ Tallers, orientació i elaboració de recursos educatius 

2.1.2 Programes dirigits a l’alumnat, professorat i famílies d’educació secundària 

▪ Tallers, orientació i elaboració de recursos educatius 

2.1.3 Programes dirigits a associacions i població general de l’àmbit comunitari 

▪ Campanyes de sensibilització, exposicions, conferències, col·loquis  i tallers 

▪ Formació (en matèria d’igualtat/dirigida a dones en risc d’exclusió social) 

2.1.4 Accions dirigides al personal tècnic i polític dels ajuntaments de la xarxa.  

▪ Jornada d’interlocució municipal 

▪ Jornades tècniques d’igualtat 

▪ Grup Permanent de Treball i intercanvi de bones pràctiques a l’àmbit local: “Igualtat i 

Violència de Gènere” 

▪ Informació i orientació per a la incorporació de la igualtat a la gestió municipal 

2.2 Accions de promoció de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere a l’UJI  

▪ Informació i orientació 

▪ Campanyes de sensibilització 

▪ Grups Permanents de Treball  

▪ Participació en el Centre de Coordinació de les Universitats Valencianes i Premi Presen 

Sáez 

▪ Divulgació en matèria d’igualtat a les xarxes, xarxes socials i mitjans de comunicació 

▪ Recolzament al Rectorat en l’organització d’actes, jornades i seminaris sobre lideratge i 

igualtat en matèria de gènere en l’educació superior.  
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