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SEGON ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PEL 

QUAL LA UNIVERSITAT JAUME I ENCARREGA A LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA 

UNIVERSITAT JAUME I EL SERVEI DE SUPORT I GESTIÓ DE DETERMINADES 

ACTUACIONS DEL PROGRAMA CAMPUS OBERT 

 

 

REUNITS 

 

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

representació el Sr. Vicent Climent Jordà, Rector Magnífic, amb nomenament efectuat mitjançant 

el Decret 93/2014, de 13 de juny, del Consell, i en virtut de les competències atribuïdes per 

l’article 70.l dels Estatuts d’aquesta Universitat, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost del 

Consell de la Generalitat. 

 

I d’una altra part, la Fundació General de la Universitat Jaume I (d’ara endavant la Fundació), amb 

domicili a Castelló de la Plana, Av. Vicent Sos Baynat, s/n, i en el seu nom i representació, segons 

acord del Patronat de 27 d’abril de 2009, el Sr. José Luis Breva Ferrer, vicepresident de l’entitat i 

membre nat del Patronat en virtut del seu càrrec de President del Consell Social de la Universitat 

Jaume I, nomenat mitjançant el Decret 77/2013, de 21 de juny, del Consell. 

 

Les parts, reconeixent-se mútuament la competència i capacitat legal necessària per a formalitzar 

aquest conveni, i per a obligar en el seu compliment a les institucions a las quals respectivament 

representen, 

 

 

EXPOSEN 

 

Primer.– Que amb data 1 de juny de 2013, les parts van subscriure un conveni específic de 

col·laboració en la forma d’encàrrec de gestió, que regula, en l’àmbit del conveni marc signat per 

ambdues entitats, el servei de suport i gestió de determinades actuacions del programa Campus 

Obert, un dels programes de comunicació corporativa de la Universitat Jaume I, que naix amb 

l’objectiu de millorar la integració de l’UJI en la societat de Castelló, donar a conèixer la Universitat 

i difondre la cultura i l’extensió universitària a través d’accions d’orientació i formació i activitats 

culturals. 

 

Segon.– Que en la clàusula 11a del document original s’estableix: “En principi, aquest encàrrec de 

gestió finalitzarà el 31/12/2013, encara que s'estableix la possibilitat de pròrroga si així ho acorda 

la Universitat expressament. En tot cas, les pròrrogues quedaran sotmeses a l’existència de 

consignació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de la Universitat, i que haurà 

de preveure l’actualització de l’import que s’abonarà a la Fundació, en ordre a mantenir l’equilibri 

econòmic i financer del conveni.” 

 

Tercer.– Que la Universitat Jaume I pretén continuar durant 2015 el programa Campus Obert en 

la seua seu del nord i requereix la col·laboració de la Fundació en el suport a la gestió. A tal 

efecte, en el Pla d’Actuació (programació d’activitats i pressupost) de la Fundació per a l’exercici 

2015 s’ha previst la continuació d’aquest servei de suport al programa esmentat i, per tant, la seua 

dotació corresponent. 



 

Pàgina 2 de 2 

En virtut del senyalat anteriorment, les parts 

 

 

ACORDEN 

 

Clàusula 1a.- Prorrogar des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2015 el conveni específic 

de col·laboració, signat l’1 de juny de 2013 i durada fins el 31 de desembre, pel qual la Universitat 

Jaume I encarrega a la Fundació el servei de suport a la gestió de determinades actuacions del 

programa de comunicació Campus Obert en la seua seu del nord. 

 

Clàusula 2a.- El conveni es renova en tots els seus termes, a excepció de la clàusula 9a, que 

queda redactada de la següent manera: 

 

9a) Règim econòmic i financer 

El cost previst del servei objecte d’aquest conveni per a l’exercici 2015 ascendeix a 24.726,94 

euros, que la Universitat Jaume I abonarà a la Fundació, amb càrrec al capítol 2 (despeses de 

funcionament) del pressupost de la Universitat per a l’exercici esmentat. Existeix crèdit 

adequat i suficient en la partida pressupostària següent: 

 

Centre i subcentre: VCEU/C3 Programa: 422-C Projecte: 8G015/02 

Línia de finançament: 00000 Aplicació econòmica: 2287 Import: 17.000,00 euros 

 

Es podrà ampliar el crèdit pressupostari destinat a aquesta activitat fins a completar el cost 

total de 24.726,94 euros previst per a tot l’exercici 2015, amb fons externs provinents del 

conveni subscrit entre la Universitat Jaume I i altres entitats. 

 

La Universitat Jaume I abonarà a la Fundació la quantitat consignada per trimestres vençuts, 

dins del mes següent al corresponent trimestre. 

 

Les parts hauran d’ajustar les quantitats previstes en aquesta clàusula en el cas que, com a 

conseqüència d’instruccions unilaterals de la Universitat Jaume I, es produïsquen 

modificacions en l’activitat objecte d’aquest conveni que alteren l’equilibri economicofinancer 

que regeix aquest encàrrec de gestió. 

 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts firmen aquest document per duplicat exemplar, 

al lloc i en la data esmentats. 

 
Per la Universitat Jaume I de Castelló 
 
 
 
 
 
Vicent Climent Jordà 
 
Rector 

Per la Fundació General de la Universitat Jaume I 
 
 
 
 
 
José Luis Breva Ferrer 
 
Vicepresident 

 
Castelló de la Plana, 30 de gener de 2015 

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=abonarà

