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

CASTELLÓ ENCARREGA LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLA D’ESTIU DELS 

XIQUETS I LES XIQUETES A LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 
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. Francisco Toledo Lobo, Rector Magnífic, amb nomenament efectuat mitjançant 
el Decret 78/2006, de 2 de juny, del Consell, i en virtut de les competències atribuïdes per l’article 
157 dels Estatuts d’aquesta Universitat, aprovats pel Decret 252/2003, de 19 de desembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 
 
I d’una altra part, la Fundació General de la Universitat Jaume I (d’ara endavant Fundació General 
de l’UJI), 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, i per a obligar en el seu compliment a les institucions a las quals respectivament 
representen, 

 
 

EXPOSEN 
 

I. Que en virtut del conveni marc subscrit entre la Fundació General de l’UJI i la Universitat 
Jaume I, 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. L’article 15 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, 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”. 

III. El paràgraf n de l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, 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”. El mencionat 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 l’encarregador i la retribució del qual es 
fixe per referència a tarifes aprovades per l'entitat pública de la qual depenguen”. 

IV. 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. 

V. Que la LOU, 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. 

VI. La Fundació General de l’UJI és una entitat en què la dotació fundacional és íntegrament de la 
Universitat Jaume I. Així mateix, el president de la Fundació es el rector de la Universitat 
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Jaume I i els membres del seu patronat són designats per aquesta, d’acord amb l’escriptura 
pública de constitució de 26 d’octubre de 2006. 

VII. Que la Fundació General de l’UJI, com a mitjà propi i servei tècnic de la Universitat Jaume I 
en els termes contemplats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, 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 els encàrrecs de 
gestió que li conferisca la Universitat Jaume I. 

VIII. Que mitjançant aquest conveni es pretén encarregar a la Fundació General de l’UJI la gestió i 
el desenvolupament de l’activitat anomenada “Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes de la 
Universitat Jaume I”, així com precisar determinades obligacions legals en el 
desenvolupament d’aquest encàrrec. 

IX. 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’integra 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 l’encàrrec a la Fundació General del’UJI de la gestió i 
desenvolupament de “lEscola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes de la Universitat Jaume I”, així com 
la regulació del règim jurídic, tècnic i econòmic de les relacions entre les parts per a la gestió de la 
referida activitat. 

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

“L’ Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes de la Universitat Jaume I” es presenta com una 
alternativa d’oci en el període de vacances, amb un disseny educatiu, esportiu, d’entreteniment i 
diversió. Així mateix, l’Escola d’Estiu pretén potenciar els mètodes d’ensenyament i aprenentatge 
que porten als objectius establerts mitjançant situacions lúdiques, on l’ambient agradable afavorisca 
les relacions interpersonals. 

Entre les principals línies d’actuació hi ha la formació intel·lectual de la persona, sense oblidar cap 
aspecte. S’hi fomenta, a més, la camaraderia, l’amistat, la llibertat i els valors d’una societat tolerant, 
plural i democràtica. 

El conjunt d’activitats que s’ofereixen farà que el xiquet o la xiqueta les visca i que desenvolupen els 
seus aprenentatges i valors dins del marc generat en l’àmbit professional de la Universitat Jaume I, 
la qual garanteix aquest conjunt d’objectius a aconseguir. 

L’encàrrec de gestió que la Universitat Jaume I realitza a la Fundació General de l’UJI, es justifica 
per raons d'eficàcia, atès que aquesta entitat disposa d’una major flexibilitat en la planificació, 
organització i desenvolupament d’aquests tipus d’actuacions i, per una altra banda, perquè la 
Fundació General de l’UJI dedicarà els mitjans necessaris per a portar a terme l'activitat 
encarregada, mentre que la Universitat Jaume I no compta amb mitjans específics idonis que 
tinguen assignades directament aquestes funcions. 

3a) Àmbit de l’encàrrec de gestió 

Les actuacions encarregades a la Fundació General de l’UJI, en compliment dels objectius i treballs 
requerits pel present encàrrec de gestió, són les següents: 
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a) La Fundació General de l’UJI, com a mitjà propi de la Universitat Jaume I, assumirà la 
direcció, gestió i organització de les actuacions conduents al desenvolupament de l’Escola 
d’Estiu. Amb aquesta finalitat, la Fundació disposarà de personal amb la qualificació professional 
i experiència adequades per a exercir les funcions de coordinació i direcció de les activitats. 

b) La Fundació es compromet a incorporar, organitzar i posar a disposició de l’Escola tots els 
mitjans humans i materials necessaris i suficients per a la correcta realització de les activitats 
programades. 

c) La direcció, organització i control dels diferents serveis necessaris per al desenvolupament 
de l’Escola: transport escolar, assegurances, alimentació i càtering, espais per a activitats 
lúdiques, esportives, culturals, etc. 

d) Així mateix, la Fundació General de l’UJI s'encarregarà de la gestió de la matrícula segons la 
normativa d’aplicació, i dedicarà tots els ingressos obtinguts al desenvolupament de l’Escola. 

e) La programació i desenvolupament de les diferents activitats, la coordinació i supervisió dels 
mitjans materials i humans, la gestió educativa i organització dels xiquets i xiquetes, l’elaboració 
de la memòria final d’activitats de l’Escola, etc. 

4a) Supervisió i assessorament 

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i Benestar Social, a través del cap del Servei d'Esports 
com a coordinador general d’aquesta actuació, portarà a terme la supervisió de l’adequat 
desenvolupament de les activitats de l’Escola d’Estiu, així com l’assessorament en aquests temes a 
la Fundació General de l’UJI en funció de les necessitats i requeriments de les diverses actuacions. 

Les funcions de supervisió i assessorament seran, entre altres, les següents: 

1. Fer el seguiment permanent de l’Escola d’Estiu i dels assumptes de funcionament habitual i 
la gestió ordinària. 

2. Resolució de dubtes, consultes i reclamacions sobre temes de l’Escola que es puguen 
plantejar. 

3. Dictar instruccions per a la millora de l’activitat objecte d’aquest conveni. 

4. Col·laborar en l’elaboració de la memòria final de l’Escola i en l’informe d’execució de 
l’activitat. 

5. Assessorar la Fundació General UJI en el desenvolupament dels diversos aspectes que 
configuren aquesta activitat. 

Aquest òrgan de supervisió i assessorament podrà estar assistit per altres persones com a 
assessors o col·laboradors externs, quan les característiques dels assumptes que s’han de tractar 
així ho requerisquen. 

5a) Informe d’execució 

La Fundació General de l’UJI, a través de la Direcció de l’Escola, elaborarà l’informe anual 
d’execució del conveni, i que inclourà també els aspectes econòmics i administratius amb la següent 
informació: 

a) Grau d’execució de les activitats encarregades. 

b) Gestió de la matrícula i ingressos obtinguts. 

c) Estructura dels costos de les actuacions realitzades per a desenvolupament de l’Escola. 

d) Propostes de millora en la qualitat de la prestació del servei. 

e) Incidències més rellevants a tindre en compte. 

Aquest informe s’elevarà per a la seua aprovació al vicerectorat de Relacions Institucionals i 
Benestar Social, abans del 31 d’octubre de 2010. 
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6a) 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 Jaume I. 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. 

7a) 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. 

8a) Mitjans humans i materials 

La Fundació General de l’UJI queda obligada a aportar el mitjans humans, materials i tècnics així 
com la logística necessària per al desenvolupament de les activitats i serveis que se li encarreguen 
d’acord amb aquest conveni, regint-se pels criteris d’economia, eficàcia, eficiència i qualitat. 
Conseqüentment, el personal de la Fundació General de l’UJI que realitze les activitats derivades del 
present conveni no tindrà cap tipus de vinculació, de caràcter laboral o administratiu, amb la 
Universitat Jaume I. 

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

9a) Contractacions amb tercers 

Per a la contractació amb tercers que realitze la Fundació General de l’UJI en execució de l’activitat 
objecte d’aquest conveni, s’aplicarà el règim establert per la Llei de contractes del sector públic i, en 
particular, els articles 20, 121 i 175 d’aquesta. 

10a) Règim econòmic i financer 

Per a la realització de l’objecte d’aquest conveni, la Fundació General de l’UJI disposarà de dues 
fonts de finançament: 

1. La Fundació General de UJI s'encarregarà de la gestió de la matrícula segons la normativa 
d’aplicació, i dedicarà tots els ingressos obtinguts al desenvolupament de l’Escola. Les quanties 
de les inscripcions seran establertes per la Universitat Jaume I, com a titular de les competències 
de l’activitat. 

2. La subvenció nominativa que la Universitat Jaume I, amb càrrec al seu pressupost anual, 
concedeix a la Fundació General de l’UJI per a fer front a les despeses de les diferents 
actuacions contemplades en el conveni marc de col·laboració signat entre ambdues entitats. 

No obstant això, les parts hauran de revisar i reajustar les quantitats previstes en el cas que, com a 
conseqüència d’instruccions unilaterals de la Universitat Jaume I, es produïsquen modificacions en 
l’activitat objecte d’aquest encàrrec de gestió que alteren els seu equilibri economicofinancer. 

En cas de pròrroga d’aquest conveni (clàusula 12a), el cost previst en cada nova edició de l’Escola 
d’Estiu s’actualitzarà cada any i s’indicarà en el corresponent acord de renovació. 

11a) Garantia de seguretat i confidencialitat 

La Fundació General de l’UJI, en el marc del present conveni, es compromet a adoptar totes les 
mesures que siguen necessàries en ordre a assegurar: 

a) La confidencialitat de les dades i informació que li siguen proporcionades per la Universitat 
Jaume I. 
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b) La devolució de les dades de caràcter personal a la Universitat Jaume I una vegada 
complida la prestació de l’activitat objecte d’aquest conveni. 

Respecte a la informació proporcionada per la Universitat Jaume I, la Fundació General de l’UJI, per 
al seu tractament, haurà de respectar el preceptes continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Les responsabilitats de qualsevol índole que es pogueren derivar de la indeguda utilització de la 
informació subministrada o obtinguda en execució d’aquest conveni hauran de ser fetes efectives 
per part de la Fundació General de l’UJI. 

12a) Durada 

La durada d’aquest conveni és d’un any des de la seua formalització, encara que s'estableix la 
possibilitat de pròrroga si així ho acorden expressament la Universitat Jaume I i la Fundació General 
de l’UJI mitjançant el corresponent acord de renovació. En tot cas, les pròrrogues quedaran 
sotmeses a l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de 
la Universitat Jaume I, i que haurà de preveure l’actualització de l’import que s’abonarà a la 
Fundació General de l’UJI, 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 
Jaume I, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la Fundació General de l’UJI, podrà acordar 
modificacions del seu contingut, que s’incorporaran com a addenda i passaran a formar part 
d’aquest. 

13a) Resolució del conveni 

Són causes de resolució del present conveni la impossibilitat sobrevinguda per causa major de 
complir el seu contingut, l’incompliment per qualsevol de les parts de les estipulacions que conté el 
conveni o les seues addendes, la renúncia per part de la Fundació General de l’UJI acceptada per la 
Universitat Jaume I, i la resolució motivada del rector de la Universitat Jaume I o persona en qui 
delegue, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de la Fundació General de l’UJI. 

14a) Interpretació del conveni 

Correspon a la Universitat Jaume I, 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 per duplicat aquest document, al lloc i en la 
data esmentats. 
 
 
 
Per la Universitat Jaume I de Castelló 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Toledo Lobo 

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

 
Castelló de la Plana, 1 d’abril de 2010 


