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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA
VICEPRESIDÈNCIA  I  CONSELLERIA  D'IGUALTAT  I  POLÍTIQUES
INCLUSIVES  I  LA FUNDACIÓ  UNICEF -  COMITÉ  ESPANYOL,  PER  A LA
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

València, 1 de juny de 2020

REUNITS

D'una part,  Mónica Oltra  Jarque,  vicepresidenta del  Consell  i  consellera  d'Igualtat  i
Polítiques Inclusives, segons el nomenament efectuat pel Decret 6/2019, de 17 de juny,
del  president  de  la  Generalitat,  pel  qual  nomena  les  persones  titulars  de  les
vicepresidències i de les conselleries, i en l’exercici de la representació legal d'aquesta,
d'acord amb el que es disposa en l'article 6.3 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del
Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre
(d'ara en avant, Decret 176/2014).

D'una altra part, Jorge Cardona Llorens, president d'UNICEF - Comité Autonòmic de la
Comunitat Valenciana de la Fundació UNICEF - Comité Espanyol, com a representant
legal  de  l'entitat  en  virtut  de  les  facultats  acordades  pel  Patronat  de  la  fundació
esmentada, en la sessió de data 6 d'octubre de 2007 i protocol·litzades en una escriptura
pública  pel  notari  del  Col·legi  de  Madrid  Jaime  Recarte  Casanova,  en  data  21  de
novembre de 2007, amb el número 4130 de les del seu protocol.

Les  dues  parts  es  reconeixen  capacitat  legal  suficient  per  a  l'atorgament  d’aquest
document i, en l'exercici de les facultats que a cadascuna li estan conferides,

EXPOSEN

Primer.  Que l'Estatut  d'Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana,  aprovat  per  la  Llei
orgànica 1/2006, de 10 d'abril,  de reforma de la Llei  orgànica 5/1982, d'1 de juliol,
d'Estatut  d'Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana,  en  l’article  10,  estableix  que
l'actuació de la Generalitat se centrarà primordialment, entre altres, en els àmbits de
protecció específica i tutela social del menor, així com en l'articulació de polítiques que
garantisquen  la  participació  de  la  joventut  en  el  desenvolupament  polític,  social,
econòmic  i  cultural;  i  en  l’article  49.1,  apartat  27,  atribueix  a  la  Generalitat  la
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competència exclusiva, entre altres matèries, en les institucions públiques de protecció i
ajuda de menors.

Segon. Que la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de
la infància i  adolescència (d'ara en avant,  Llei  26/2018),  reconeix en l'article 16 als
xiquets,  xiquetes  i  adolescents  el  dret  a  la  participació  en  la  vida  social,  política,
econòmica,  cultural,  artística,  esportiva  i  recreativa  del  seu  entorn,  així  com a  una
incorporació progressiva a la ciutadania activa.

Per a la promoció d'aquest dret, així com tots els altres que aquesta norma i la resta de
l'ordenament reconeix a aquest sector de la població, la Llei 26/2018 estableix en el
capítol XVI, del títol II, una sèrie de mesures de garantia i de defensa, entre les quals cal
destacar  les  següents:  el  foment  de  la   participació  real  i  efectiva  de  la  infància  i
l'adolescència en la societat (art. 85), la difusió dels seus drets i la sensibilització de la
ciutadania per a afavorir la seua implantació efectiva (art.  86), i  el dret de xiquetes,
xiquets i adolescents a rebre una atenció de qualitat en els serveis públics; i per a això,
la Generalitat ha d'impulsar la formació contínua i la millora de les competències de les
persones professionals d'aquest àmbit, incloent-hi la sensibilització i formació en drets
de la infància i l'adolescència (art. 88).

D'altra  banda,  d'acord  amb  l'article  179  de  la  Llei  26/2018,  les  administracions
públiques de la Comunitat Valenciana han de fomentar la participació de la iniciativa
social en la promoció i protecció dels drets de la infància i l'adolescència, participació
que, entre altres mecanismes, pot articular-se mitjançant un conveni de col·laboració.

Tercer.  Que  correspon  a  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques
inclusives  exercir  les  competències  de  l'Administració  de  la  Generalitat  en  matèria
d'infància i adolescència, tal com es desprén de l'article 3 del Decret 7/2015, de 29 de
juny,  del  president  de  la  Generalitat,  pel  qual  determina  les  conselleries  en  què
s'organitza l'Administració de la Generalitat.

Quart.  Que UNICEF, organització que treballa internacionalment en la defensa dels
drets de la infància, impulsa la presa de consciència respecte a qüestions ambientals i
socials i fomenta l'assumpció de compromisos personals generadors de dinàmiques de
canvi des de la doble perspectiva local i global.

Cinqué. Que UNICEF - Comité Espanyol és un dels 37 comités nacionals del Fons de
les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), organisme multilateral de les Nacions
Unides, amb personalitat  jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a administrar i
disposar dels seus béns a fi de poder dur a terme les seues finalitats socials. La seua
missió  principal  és  promoure  el  compliment  dels  drets  de  xiquets  i  xiquetes  a  la
supervivència,  la  protecció,  el  desenvolupament  i  la  participació,  segons  el  que  es
disposa en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, a través d'activitats que promoguen
la  solidaritat  cap  a  les  seues  finalitats,  interpel·lant  tots  els  agents  públics  i  socials
necessaris per a això i la participació dels ciutadans i ciutadanes.
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Sisé. Per tot el que s’ha exposat, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives  d'Igualtat  i  UNICEF  -  Comité  Espanyol  decideixen  concretar  la  seua
col·laboració mitjançant aquest conveni, amb la finalitat de promoure els drets de la
infància i l'adolescència entre la població valenciana, reconeguts en la Llei 26/2018 i en
la resta de l'ordenament.

En conseqüència, després d’arribar les parts al seu complet i total acord, decideixen
formalitzar aquest conveni de col·laboració de conformitat ambles següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

Aquest  conveni  té  com a  objecte  la  promoció  i  difusió  dels  drets  de  la  infància  i
adolescència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

SEGONA. Compromisos de les parts

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusiva  i UNICEF - Comité
Espanyol proposaran cada un dels anys de vigència d'aquest conveni, de mutu acord, el
desenvolupament  d'accions  conjuntes  encaminades  al  compliment  dels  següents
compromisos:

1.  Compromisos  de  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques
Inclusives:

a) Donar  suport  a  la  formació,  difusió  i  sensibilització  de  la  societat  valenciana,
incloent-hi  les  mateixes  xiquetes,  xiquets  i  adolescents,  així  com  les  persones
professionals  que  treballen  amb la  infància,  en  matèria  de  necessitats  i  drets  de  la
infància des d'un enfocament de prevenció del risc i enfortiment de l'exercici de drets.

a) Promoure la participació de xiquets, xiquetes i adolescents i l'exercici del seu dret a
ser  escoltats  en  els  àmbits  autonòmic  i  municipal,  mitjançant  mecanismes  de
participació especialitzats i permanents.

b) Establir  accions  de  coordinació  i  espais  de  treball  compartits  amb  la  xarxa
valenciana de municipis reconeguts per UNICEF com a ciutats amigues de la infància,
amb la finalitat d'augmentar les sinergies entre agents socials amb objectius compartits,
i  de  millorar  l'eficiència  i  eficàcia  d'activitats  dirigides  als  xiquets  i  xiquetes  dels
municipis valencians.
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c) Posar a disposició  de l'Observatori  Valencià de la Infància i l'Adolescència, una
vegada  aquest  s'haja  constituït,  els  documents  i  informes,  i  també  els  estudis  i
investigacions  sobre la situació, les necessitats i els drets de la infància que UNICEF -
Comité Espanyol li remeta, per si aquell els considera d'utilitat per al compliment de les
finalitats que té legalment encomanades.

2. Compromisos d'UNICEF - Comité Espanyol:

a) Promoure i donar suport a la creació i manteniment d'estructures de participació
infantil amb capacitat per a facilitar que els xiquets, xiquetes i adolescents valencians
siguen  escoltats  en  relació  amb  els  assumptes  que  els  concerneixen  en  els  nivells
autonòmic i local.

a) Col·laborar amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,
així  com  amb  l'Observatori  Valencià  de  la  Infància  i  l'Adolescència,  en  el
desenvolupament d'activitats de formació, informació i sensibilització social sobre les
necessitats i els drets de la infància.

b) Informar, a través dels seus propis canals de comunicació, de la signatura d’aquest
acord.

TERCERA. Vigència

El conveni tindrà un termini de vigència de quatre anys des del moment que se
signe, i es podrà prorrogar expressament pel mateix període de temps mitjançant un
acord de les parts abans que acabe la vigència, mitjançant la subscripció d'una addenda.

QUARTA. Modificació

Qualsevol  modificació  d'aquest  conveni  requerirà  l'acord  unànime  de  les  parts  i  la
corresponent addenda de modificació, que serà tramitada conforme al que preveu la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (d'ara en avant, Llei 40/2015),
i el Decret 176/2014.

CINQUENA. Causes d'extinció

1. El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte
o per incórrer en qualsevol de les causes restants de resolució previstes en l'article 51.2
de la Llei 40/2015.
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Serà també causa de resolució específica del conveni la impossibilitat sobrevinguda de
dur a terme les actuacions objecte del conveni, apreciada unànimement per les parts
signants.

2.  Per  a  la  resolució  del  conveni  per  incompliment  d'una de les  parts  se  seguirà  el
procediment  previst  a  aquest  efecte  en  l'article  51.2  de  la  Llei  40/2015.  Aquest
incompliment no comportarà cap indemnització.

3. Si quan concorre qualsevol de les causes de resolució del conveni hi ha actuacions en
curs d'execució, les parts podran acordar que continuen fins que hagen finalitzat, en els
termes de l'article 52.3 de la Llei 40/2015.

SISENA. Comissió de seguiment i coordinació

1. Per al seguiment, control i coordinació de l'execució d’aquest conveni es crearà una
comissió mixta integrada per dos representants de cada una de les parts signants. La
comissió podrà  establir  les  seues  pròpies  normes de  funcionament,  acordant-les  per
unanimitat; si no ho fa, s'aplicaran les previstes en els articles 15 i següents de la Llei
40/2015.

2. Aquesta comissió estarà integrada:

a) Per part de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per
la persona que exercisca la direcció general amb competència en matèria d'infància i
adolescència, i també per una persona, designada a aquest efecte per la titular d'aquesta
direcció general, que siga cap d’un servei dependent d'aquesta. Per a aquesta designació
es tindrà en compte l'objectiu de presència equilibrada de dones i homes en els òrgans
col·legiats,  previst  en  el  II  Pla  d'igualtat  d'homes  i  dones  de  l'Administració  de  la
Generalitat, aprovat per l’Acord de 10 de març de 2017, del Consell.

b)  Per  part  d'UNICEF  -  Comité  Espanyol,  per  la  persona  que  exercisca  la
Presidència d'UNICEF - Comité Comunitat Valenciana, o persona en qui delegue, i per
la  persona  responsable  d'Incidència  Política  d'UNICEF  -  Comunitat  Valenciana,  o
persones que les substituïsquen.

3. Presidirà la comissió la persona titular de la direcció general amb competència en
matèria d'infància i adolescència. En cas de vacant, absència o malaltia, la suplirà la
persona titular de la subdirecció general dependent d'aquesta

4. Les funcions de secretaria seran exercides per qui exercisca la Presidència d'UNICEF
- Comité Comunitat Valenciana, o per la persona que el substituïsca o en qui delegue.
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5. La comissió es constituirà en el  termini de 30 dies a partir  de l'entrada en vigor
d’aquest conveni i es reunirà, almenys, una vegada a l'any i totes les vegades que es
considere necessari, a petició de qualsevol de les parts signants del conveni.

6. La comissió de seguiment realitzarà les funcions previstes en l'article 9 del Decret
176/2014,  incloent-hi  la  valoració  final  sobre  el  grau  de  compliment  dels  objectius
consignats en el conveni i, a més, les següents:

 Aprovar de mutu acord, a l'inici de l'execució i, posteriorment, cada any natural de
vigència d'aquest conveni, el pla de treball anual.

 Planificar el desenvolupament de cada acció inclosa en el pla de treball anual.

 Realitzar el seguiment de les accions i avaluar-les.

7. La  comissió  remetrà  una  còpia  de  les  actes,  acords  o  informes  que  emeta  en el
desenvolupament i l’execució de les funcions que tinga assignades a la Direcció General
d’Infància i Adolescència o, en defecte d'això, a l'òrgan directiu de la Generalitat que en
el futur tinga les competències en matèria d'infància i adolescència.

SETENA. Règim jurídic i resolució de controvèrsies

El règim jurídic d’aquest conveni està determinat per les seues pròpies estipulacions, pel
que estableix la Llei 40/2015 i el Decret 176/2014, i per la resta de normativa que hi
siga aplicable.

Les  parts  es  comprometen  a  intentar  resoldre  de  mutu  acord  les  discrepàncies  que
puguen sorgir-ne en la interpretació i execució, a través de la comissió de seguiment i
coordinació. De les controvèrsies que no puguen ser resoltes en el si de la comissió, en
coneixerà i hi tindrà competència l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

HUITENA. Absència d'obligacions econòmiques

L'aplicació i execució d'aquest conveni, incloent-hi a aquest efecte tots els actes jurídics
que puguen derivar-se’n de l’execució i desenvolupament, no podrà suposar obligacions
econòmiques per a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans
personals i materials.
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NOVENA. Clàusula de transparència  

El  text  d’aquest conveni de col·laboració serà objecte de publicació en el  Portal  de
transparència  de  la  Generalitat  (GVA Oberta),  de  conformitat  amb  el  que  estableix
l'article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana.

I atés que les parts  estan d'acord amb el contingut d'aquest document,  per deixar-ne
constància i en prova de conformitat, el signen per duplicat, al lloc i la data assenyalats
en l'encapçalament.

La vicepresidenta del Consell i consellera
d'Igualtat i Polítiques Inclusives

El president d'UNICEF - Comité
Comunitat Valenciana

Mónica Oltra Jarque Jorge Cardona Llorens
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