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

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

DE LA UNIVERSITAT JAUME I LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS PER A 

IMPULSAR I FOMENTAR LA COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DE DIFERENTS 

ACTIVITATS EN L’ÀMBIT SOCIOEDUCATIU DE LA UNIVERSITAT 

 

 

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 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 (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, 

 

 

EXPOSEN 

 

Primer.– Que amb data 22 d’abril 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, l’encàrrec a la Fundació de la gestió i el desenvolupament d’accions per a 

impulsar la comunicació, informació i divulgació de diferents activitats que realitza la Universitat en 

l’àmbit socioeducatiu. 

 

Segon.– Que en la clàusula 11a del document original s’estableix: “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 

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 aquestes activitats 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 2014 s’ha previst la 

continuació d’aquest servei de suport al programa esmentat i, per tant, la seua dotació 

corresponent. 
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En virtut del senyalat anteriorment, les parts 

 

 

ACORDEN 

 

Clàusula única.- Prorrogar fins el 22 d’abril de 2015 el conveni específic de col·laboració pel qual 

la Universitat Jaume I encarrega a la Fundació General la gestió i desenvolupament d’accions per 

a impulsar i fomentar la comunicació, informació i divulgació de diferents activitats en l’àmbit 

socioeducatiu de la Universitat. 

 

 
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, 22 d’abril de 2014 


