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CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PEL QUAL LA UNIVERSITAT JAUME I DE 

CASTELLÓ 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 (endavant, la Universitat), amb seu a la ciutat de Castelló de la 

Plana, i en el seu nom i representació el Sr. Vicent Climent Jordà, Rector Magnífic, d’acord amb el 

nomenament efectuat mitjançant el Decret 96/2010, de 11 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 (endavant, la Fundació), amb domicili 

a Castelló de la Plana, Av. Vicent Sos Baynat, s/n, i en el seu nom i representació, en virtut de l’acord 

del Patronat de 27 d’abril de 2009, el Sr. Rafael Benavent Adrián, vicepresident de l’entitat, nomenat 

mitjançant l’escriptura pública de constitució d’aquesta Fundació, atorgada davant el notari de 

Castelló de la Plana Sr. Ernesto Tarragón Albella, amb data 26 d’octubre de 2006, amb el número 

2.792 del seu protocol. 

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

 
 

EXPOSEN 
 

I. Que en virtut del conveni marc subscrit entre la Universitat i la Fundació, de data 12 de març de 
2008, s’estableixen les bases de d’actuació i cooperació per al desenvolupament d’activitats que 
contemplen els fins, funcions i comeses socials d’ambdues institucions. 

II. Que el reconeixement constitucional de l’autonomia universitària i el seu desenvolupament 
normatiu i jurisprudencial configura les universitats públiques com a ens de dret públic titulars de 
personalitat jurídica pròpia, independent i diferenciada de l’administració de l’estat i de l’administració 
autonòmica. 

III. Que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) i posterior normativa de 
modificació d’aquesta, en l’article 84, atribueix a les universitats la possibilitat de creació d’entitats 
instrumentals, que poden constituir qualsevol de les formes organitzatives que estableix la legislació 
general aplicable. 

IV. Que l’article 15 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, regula la figura de l'encàrrec de gestió i permet a les 
administracions públiques la possibilitat d'encarregar activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis a altres òrgans o entitats. En el seu apartat 1 estableix que: “la realització d'activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans o entitats de dret públic podrà ser 
encomanada a altres òrgans o entitats d’aquesta o de diferent administració, per raons d'eficàcia o 
quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment”. 

V. Que el paràgraf n de l’apartat 1, de l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), exclou 
de l’àmbit de la llei “Els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregue a una entitat que, segons el 
que assenyala l'article 24.6, tinga atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d ’aquest, la 
realització d'una determinada prestació”. L’esmentat article 24.6 considera com a mitjà propi i servei 
tècnic expressament aquells en els quals el poder adjudicador pot conferir-los “encàrrecs de gestió 
que siguen d'execució obligatòria per a ells d'acord amb instruccions fixades unilateralment per 
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l’encarregador i la retribució del qual es fixe per referència a tarifes aprovades per l'entitat pública de 
la qual depenguen”. 

VI. Que la Fundació és una entitat creada per la Universitat, que té com a objecte, segons I'article 
6 dels Estatuts fundacionals, col·laborar amb la Universitat en el desenvolupament i la gestió 
d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació dels serveis universitaris. Reuneix 
els requisits establerts en el TRLCSP per a ser considerada mitjà propi instrumental de la Universitat, 
atès que: 

a. El seu capital fundacional va ser aportat íntegrament per la Universitat. 

b. Està controlada per la mateixa Universitat, davant de la qual rendeix comptes 
obligatòriament i regularment. 

c. El seu Patronat està format majoritàriament per òrgans de govern unipersonals i membres 
de la Comunitat Universitària de la Universitat. 

d. Realitza la major part de la seua activitat per a la Universitat. 

VII. Que la Fundació, com a mitjà propi i servei tècnic de la Universitat, segons l’article 3 bis dels 
seus Estatuts fundacionals, té per objecte el desenvolupament i la gestió d’activitats de caràcter 
educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al desenvolupament sostenible, de defensa 
del medi ambient, de la cultura pròpia i dels valors estatutaris, de foment de la recerca, de promoció 
del voluntariat i, en general, de suport a l’activitat universitària, d’acord amb les comandes de gestió 
que li conferisca la Universitat. 

VIII. Que ambdues parts coincideixen en valorar la importància i la necessitat de portar a terme 
programes que impulsen el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat del seu entorn 
mitjançant la creació, transmissió i divulgació de coneixements. Per al compliment de les seues 
finalitats, la Universitat Jaume I i la Fundació General mantenen una orientació cap la societat del seu 
voltant, conscients de que cada vegada és més necessària la col·laboració entre totes les institucions 
i estaments que participen en el desenvolupament sociocultural dels territoris. 

XI. Que l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de les competències, ni dels 
elements substantius del seu exercici, atribuïts a la Universitat Jaume I, entitat responsable de dictar 
tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que hi donen suport o en els quals s’integre la concreta 
activitat material objecte de l’encàrrec. 

 
En conseqüència, i amb aquesta finalitat, les dues parts decideixen subscriure el present conveni, 
d’acord amb les següents 

 
 

CLÀUSULES 
 

1a) Descripció de l’objecte 

El present conveni té per objecte encarregar a la Fundació 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, així com la regulació del règim jurídic, 
tècnic i econòmic de les relacions entre les parts per a portar a terme la referida gestió. 

2a) Justificació de la realització de l’activitat objecte de l’encàrrec de gestió 

La Universitat Jaume I aspira ser un centre de clara referència, amb identitat pròpia, emprenedora, 
creativa i compromesa amb la construcció i el progrés de la societat a què pertany. Els compromisos 
que es deriven d’aquest servei reflecteixen la voluntat de la Universitat i de la seua Fundació 
d’aconseguir la màxima satisfacció dels usuaris partint d’una posició predominant per a assolir la 
qualitat i la millora continua. 

L’encàrrec de gestió que la Universitat realitza a la Fundació, es justifica, per una banda, per raons 
d'eficàcia i d’optimització de recursos ja que la Fundació, en el compliment del seu objecte 
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fundacional, s’incorpora plenament a les tasques conduents a complir l’objectiu de millorar la 
integració de l’UJI en la societat de Castelló, així com a potenciar la col·laboració amb els organismes 
i entitats territorials interessats en participar en aquests programes; i per una altra banda, es justifica, 
així mateix, pel fet de que la Universitat no disposa de mitjans específics idonis per a la realització de 
les actuacions descrites. 

En aquest sentit, cal assenyalar que la Fundació és una entitat amb major flexibilitat en la planificació, 
organització i desenvolupament d’aquests tipus d’actuacions i pot dedicar els recursos més 
convenients per a l’adequat desenvolupament de l'activitat encarregada, ja que disposa de 
l'experiència necessària per a portar-la a terme, essent totalment coincident la gestió que s'encarrega 
amb els fins fundacionals de l’entitat, descrits en l’article 6 dels seus Estatuts. 

3a) Àmbit de l’encàrrec de gestió 

A) Actuacions encarregades 

El suport i gestió de les activitats del programa Campus Obert encarregades a la Fundació 
General de l’UJI se desenvoluparan, en primera instància, en la Seu del Nord, que té com a 
finalitat la dinamització cultural de la comarca del Baix Maestrat; està ubicada en la localitat de 
Vinaròs (C/ El Pilar, 26). En el cas que s’acorde l’ampliació d’aquest encàrrec a altres seus o 
actuacions no contemplades en aquest conveni, els nous requeriments del servei es detallaran 
en la addenda o addendes corresponents. 

La descripció de les accions i tasques encarregades a la Fundació, en compliment dels 
objectius i actuacions requerides pel present conveni d’encàrrec de gestió, es detallen en 
l’annex I d’aquest document. 

B) Obligacions de la Fundació 

La Fundació, com a mitjà propi de la Universitat Jaume I, es compromet a: 

1. Assumir en la figura del seu gerent o en la persona que delegue, la gestió, direcció i 
organització de les actuacions conduents al desenvolupament de l’esmentat encàrrec de 
gestió. Aquesta persona serà la interlocutora amb la Universitat, la qual tindrà la condició de 
coordinador/a de l’activitat. 

2. Incorporar, organitzar i posar a disposició d’aquest encàrrec tots els mitjans humans i 
materials necessaris i suficients per a la correcta realització de les accions previstes. 

3. Encarregar-se, si escau, de la contractació, organització i control dels diferents serveis, 
necessaris per al desenvolupament de les activitats. 

4. Seguir les instruccions que, en l’àmbit de aquest encàrrec, li transmeta la Universitat a 
través de l’estament competent, per a la correcta realització de les gestions encarregades 

5. Comunicar a la Universitat qualsevol incidència que es puga produir en relació amb el 
normal funcionament de l’activitat. 

C) Obligacions de la Universitat 

La Universitat, a través del Vicerectorat amb competències en l’activitat, i en compliment dels 
objectius i treballs requerits pel present encàrrec de gestió, serà responsable de: 

1. Posar a disposició de les actuacions que es realitzen, les instal·lacions i equipaments de 
la Universitat, necessaris per a l’adequat desenvolupament de les activitats programades. 

2. Portar a terme la supervisió i seguiment de les activitats, i donar les indicacions 
pertinents, en funció de les necessitats i requeriments de les diverses actuacions. Podrà 
estar assistit per altres persones, quan les característiques dels assumptes que s’han de 
tractar així ho requerisquen. 

3. Resoldre els dubtes, consultes i reclamacions sobre temes de l’activitat que es puguen 
plantejar. 

4. Dictar instruccions per a la millora de l’activitat objecte d’aquest conveni. 
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5. Assessorar la Fundació en el desenvolupament dels diversos aspectes que configuren 
aquestes activitats. 

5a) Modificacions de l’encàrrec de gestió 

Les característiques de les activitats realitzades en l’àmbit d’aquest conveni podran modificar-se 
lliurement per la Universitat. Així, aquesta podrà dictar, a través dels seus òrgans competents, les 
instruccions que considere oportunes o convenients per a la més adequada prestació de l’activitat 
encarregada. En tot cas, s’arbitraran les mesures per a mantenir l’equilibri financer que haurà de regir 
l’encàrrec de gestió. 

6a) Règim jurídic 

El present conveni posseeix naturalesa administrativa. Regeix per a la seua interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu, i hi són d’aplicació el principis de la Llei de 
contractes del sector públic per a resoldre dubtes i omissions que pogueren presentar-se. 

7a) Mitjans humans i materials 

La Fundació queda obligada a aportar el recursos humans i materials necessaris per al correcte 
desenvolupament de les accions que se li encarreguen d’acord amb aquest conveni, regint-se pels 
principis i criteris de legalitat, economia, eficàcia, eficiència i qualitat. Conseqüentment, el personal de 
la Fundació que realitze les activitats derivades d’aquest conveni no tindrà cap tipus de vinculació de 
caràcter laboral o administratiu amb la Universitat. 

En aquest sentit, la Fundació tindrà a tots els efectes la condició d’empresari respecte al personal a 
càrrec seu, exercint respecte a aquests els poders de direcció, control i disciplinari. De la mateixa 
manera, la Fundació quedarà obligada a complir, sota la seua exclusiva responsabilitat, les 
disposicions vigents en matèria laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, i resta de 
normativa que li siga d’aplicació. 

8a) Contractacions amb tercers 

Per a la contractació amb tercers que puga realitzar la Fundació en l’execució de l’activitat objecte 
d’aquest conveni, s’aplicarà el règim establert pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), en relació a les 
mormes aplicables pels poders adjudicadors que no tinguen el caràcter d’administracions públiques, i 
en particular, els articles 20, 137, 189, 190 i 191 de l’esmentat document legislatiu. 

9a) Règim econòmic i financer 

Per a la realització de l’objecte d’aquest conveni, la Universitat Jaume I abonarà a la Fundació 
General de l’UJI, pel servei encarregat de gestió i suport al programa Campus Obert, la quantitat de 
15.830,98 euros, amb càrrec al capítol 2 (despeses de funcionament) del pressupost de la 
Universitat per a l’exercici 2013. Existeix crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària 
següent: 
 

Centre i subcentre: VCEU/VS Programa: 422-C Projecte: 8g015/02 

Línia de finançament: 00000 Aplicació econòmica: 2287 Import: 15.830,98 euros 

 
La Universitat Jaume I pagarà la quantitat consignada de la següent manera: 

a) El 50% a la signatura d'aquest conveni. 

b) La quantitat restant abans del 31 de desembre de 2013. 

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. 

 

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=abonarà
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10a) Confidencialitat i tractament de dades 

Cadascuna de les parts ens comprometem a no difondre, sota cap aspecte, les informacions 
pertanyents a l'altra part a les quals hagen pogut tenir accés en el desenvolupament del present 
encàrrec, sempre que aquestes informacions no siguin de domini públic. 

Així mateix, ens comprometem a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal que 
es puguin transmetre entre les dues parts, en compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 
34/2002, de protecció de dades. 

L'encàrrec de tractament de dades derivat de l'execució del present encàrrec de gestió haurà de 
realitzar-se a través de la corresponent addenda de modificació del conveni marc entre ambdues 
entitats, tal com s'estableix en les clàusules d'aquest conveni marc. 

11a) Durada 

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. 

De la mateixa manera, amb anterioritat a la data de finalització d’aquest conveni, la Universitat, per 
iniciativa pròpia o a sol·licitud de la Fundació, podrà acordar modificacions del seu contingut, que 
s’incorporaran com a addenda i passaran a formar part d’aquest. 

12a) Resolució del conveni 

Són causes de resolució del present conveni: 

 La impossibilitat sobrevinguda per causa major de complir el seu contingut. 

 El seu incompliment per qualsevol de les parts de les estipulacions que conté el conveni o les 
seues addendes. 

 La renúncia per part de la Fundació, acceptada per la Universitat. 

 La resolució motivada del rector de la Universitat o persona en qui delegue, a iniciativa pròpia o 
a sol·licitud de la Fundació. 

L'extinció del conveni per qualsevol de les causes anteriorment assenyalades no afectarà al 
compliment de les actuacions que estigueren en curs, que es desenvoluparan íntegrament fins a la 
seua finalització, si les parts així ho acorden. 

13a) Interpretació del conveni 

Correspon a la Universitat, a través dels seus òrgans competents, la interpretació de les previsions 
d’aquest conveni, la resolució dels dubtes que oferisca el seu compliment i la modificació per raons 
d’interès públic d’acord amb el que preveu la clàusula sexta, així com la seua resolució i els efectes 
que aquesta haja de produir. 

 
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 

Per la Fundació General de la Universitat Jaume I 
 
 
 
 
 
Rafael Benavent Adrián 

 
Castelló de la Plana, 1 de juny de 2013 
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ANNEX 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS I TASQUES ENCARREGADES 

 

Les activitats que es portaran a terme en compliment de l’encàrrec de gestió, s’enquadren 

fonamentalment en les àrees de la promoció, la cultura i la formació, com es detalla seguidament: 

 

1. Activitats de promoció 

Atenció al públic: informació i suport a les persones interessades en participar en les activitats 

programades. Organització d’accions de comunicació i promoció de l’oferta d’activitats i cicles de 

conferències. Realització del material promocional (coordinació del text, traducció, disseny i 

maquetació). Difusió de les activitats a les bases de dades i a la web. Gestió d’espais. Promoció i 

gestió del cursos, activitats de formació i activitats culturals. 

2. Activitats culturals 

Gestió d’espais per a les exposicions, jornades i cicles monogràfics que es determine en la 

programació cultural. Difusió de les activitats culturals als mitjans de comunicació. Elaboració de 

la documentació adient. Coordinar la programació cultural i supervisar la seua realització. 

Preparació de les exposicions i presència durant el seu desenvolupament. 

3. Activitats de formació 

Coordinació de l’Aula per a Majors, reserva d’espais, atenció a l’alumnat, comunicacions, 

lliurament de documentació i punt d’informació. Organització de les activitats de formació 

contingudes en la programació corresponent. Gestió del cursos. Preparació de la documentació 

adient. Informació i suport als ponents i professorat. Coordinar la programació i desenvolupament. 

Així mateix, per al correcte funcionament de les activitats esmentades serà necessari desenvolupar 

les següents tasques de gestió i de relació amb el territori: 

1. Realització d’una base de dades de les associacions culturals més importants de la 

comarca 

Aquesta base de dades serveix per tal de detectar les necessitats culturals existents i difondre la 

programació de les activitats de les Seus. 

2. Realització d’una base de dades del teixit empresarial del territori 

El coneixement del teixit empresarial pot donar lloc a detectar les necessitats formatives i 

d’investigació de les empreses així com fomentar possibles convenis de col·laboració. 

3. Realització d’una base de dades de mitjans de comunicació local 

Per a contactar amb els mitjans de comunicació i realitzar la difusió de la programació de les 

activitats previstes. 

4. Dinamització de les activitats i relació amb l’entorn 

Dinamitzar les accions culturals i formatives i la relació fluïda entre els diferents grups de la 

societat de cada comarca: empresaris, associacions culturals, entitats municipals, estudiants, i 

centres educatius. 


