
CONVENI  ENTRE  LA  VICEPRESIDÈNCIA  I  CONSELLERIA  D'IGUALTAT  I
POLÍTIQUES  INCLUSIVES  I  LA  FUNDACIÓ  SECRETARIAT  GITANO  PER  AL
DESENVOLUPAMENT  D'ACCIONS  INTEGRADES  D'INCLUSIÓ  SOCIAL I  LLUITA
CONTRA LA POBRESA I  LA DISCRIMINACIÓ DE LA POBLACIÓ GITANA EN LA
COMUNITAT  VALENCIANA,  CORRESPONENTS  AL  PROJECTE  “ITINERARIS”
SELECCIONAT EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU D'INCLUSIÓ SOCIAL I
ECONOMIA SOCIAL I EL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL

REUNIDES

D'una part, la Generalitat, representada per la vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, Sra. Mónica Oltra Jarque, nomenada per 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,  en exercici  de les atribucions que confereix el  Decret  5/2019, de 16 de juny, del
president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i
les seues atribucions, i de conformitat amb l'autorització conferida per a la signatura del present
conveni per Acord del Consell de 7 de maig de 2021.

I,  d'una  altra  part,  la  Fundació  Secretariat  Gitano,  representada  pel  Sr.  Isidro  Juan  Rodríguez
Hernández,  en  la  seua  qualitat  de  director  gerent  de  la  Fundació  Secretariat  Gitano,  amb CIF
G83117374,  segons queda autoritzat  per  escriptura de poder  de data  9 de maig de 2017,  amb
número de protocol 796, atorgada davant la notària Sra. Carmen Ana Vázquez Arias.

Totes dues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l'atorgament del present conveni i a
aquest efecte

MANIFESTEN

1. Que el Consell ha fixat entre els seus objectius essencials dissenyar la planificació i les directrius
d'actuació en matèria d'igualtat i inclusió, així com la posterior realització efectiva de les polítiques
que això comporte,  tenint en compte la competència exclusiva que l'Estatut  d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana, en el seu article 49, atribueix a la Generalitat en matèria de cultura, serveis
socials, joventut, promoció de la dona, i protecció i ajuda de grups i sectors necessitats de protecció
especial.

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és el màxim òrgan encarregat de
la direcció i  execució de la política del  Consell  en matèria de prestació social,  serveis  socials,
dependència,  persones  amb  diversitat  funcional,  famílies,  infància  i  adolescència,  adopcions,
joventut, dona, persones migrants i voluntariat social.

Així  mateix,  la  Direcció  General  d'Igualtat  en la  Diversitat  és  l'òrgan directiu  de la  Secretaria
Autonòmica d'Igualtat i Diversitat al qual corresponen les funcions relacionades amb les polítiques
d'igualtat, especialment polítiques LGTBI, diversitat familiar, diversitat ètnica, religiosa i de culte,
per  a  la  no-discriminació  i  garantia  d'igualtat  d'oportunitats.  Concretament,  entre  les  funcions
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relacionades amb la diversitat ètnica i cultural, l'article 13 del Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del
Consell, d'aprovació del reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat
i  Polítiques  Inclusives,  atribueix  a  aquesta  direcció  general   les  competències  en  matèria  de
polítiques de drets i reconeixement de la diversitat ètnica i cultural,  diversitat sexual i familiar,
igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d'odi i política migratòria.

2. Que per a la consecució dels seus fins, i en compliment de les seues funcions, la Vicepresidència
i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques  Inclusives  compta  amb  el  treball  que,  paral·lelament  i
coordinadament  amb  aquesta,  realitzen  les  entitats  sense  ànim  de  lucre  representatives  dels
interessos  que  es  tracta  de  protegir  i  que  resulten  mereixedores  de  l'activitat  de  foment  de  la
Generalitat.

La Fundació Secretariat Gitano és una entitat sense ànim de lucre, d'àmbit estatal, que compta amb
una sòlida trajectòria professional i reconegut compromís en la lluita per la inclusió i la igualtat del
Poble Gitano. Com a resultat de la seua participació en la segona convocatòria per a la selecció
d'operacions  que  es  financen amb el  Fons  Social  Europeu,  en  el  marc  del  Programa Operatiu
d'Inclusió Social i Economia Social (Resolució de la Secretaria d'Estat d'Ús de 20 de setembre de
2019, publicada en el BOE de 28 de setembre de 2019), el seu projecte «Itineraris» ha resultat
seleccionat,  i  se  li  ha  assignat  un  pressupost  d'ajuda  del  Fons  Social  Europeu  (FSE)  de
13.882.267,35 € i en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (Resolució de la Secretaria
d'Estat d'Ús de 10 de desembre de 2018, publicada en el BOE de 15 de desembre de 2018), el seu
projecte  «Itineraris»  ha  resultat  seleccionat  amb un pressupost  assignat  d'ajuda  de  Fons  Social
Europeu (FSE) de 12.319.251,47 . El període d'execució del projecte finalitzarà el 31 d'agost de
2022..

L'objectiu del projecte «Itineraris», “La integració socioeconòmica de comunitats marginades com
ara la  de la  població romaní”,  (objectiu  II  de l'article 3 de la convocatòria  abans dita)  és,  així
mateix, un objectiu propi de la Generalitat emparat pel Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social i, en
desenvolupament  d'aquest,  per  l'Estratègia  Valenciana  per  a  la  Igualtat  i  la  Inclusió  del  Poble
Gitano.

3.  Que  tenint  en  compte  que  la  Comunitat  Valenciana  pertany  a  la  categoria  de  regions  més
desenvolupades, segons la normativa de la Unió Europea, la participació del Fons Social Europeu
no pot sobrepassar el 50% del cost total del projecte, i cal aportacions procedents d'organismes
públics o privats per a cobrir la resta de finançament.

Conforme  a  la  normativa  vigent  d'aplicació  resulta  necessari  instrumentar  aquesta  subvenció
nominativa mitjançant la subscripció d'un conveni, de conformitat amb l'article 22.2 a) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS), l'article 168.1. A) de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (d'ara
en avant LHPSPIS) i l'11.4 a) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (d'ara en avant, Decret 176/2014).

4. Que compartint la Generalitat l'interés social del projecte, el projecte de Llei de pressupostos de
la Generalitat per a l'exercici 2021, inclou la línia pressupostària S5169000 dotada amb 160.000,00
€  (cent  seixanta  mil  euros)  destinada  a  la  concessió  directa  d'una  subvenció  a  la  Fundació
Secretariat  Gitano  per  al  cofinançament  del  projecte  “Itineraris”  seleccionat  en  el  marc  del
Programa  Operatiu  d'Inclusió  Social  i  Economia  Social  i  del  Programa  Operatiu  d'Ocupació
Juvenil.  El present conveni es realitza pel procediment de tramitació anticipada d'expedients  de
despesa, establit en l'article 41 de l’LHPSPIS. No obstant això, l'eficàcia del present conveni queda
condicionada a l'existència, en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, de
crèdit adequat i suficient per a atendre l'import del present conveni.
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En atenció a aquests antecedents, totes dues parts manifesten la seua conformitat per a subscriure el
present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

El present conveni té per objecte establir les clàusules reguladores de la subvenció concedida per la
Generalitat  a  l'entitat  Fundació Secretariat  Gitano per a l'execució en la  Comunitat  Valenciana,
durant l'any 2021, de les actuacions corresponents al projecte “Itineraris” que cofinança el Fons
Social Europeu, després de la seua elecció per la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Ús de 20 de
setembre de 2019, publicada en el BOE de 28 de setembre de 2019 i  Resolució de la Secretaria
d'Estat d'Ús de 10 de desembre de 2018, publicada en el BOE de 15 de desembre de 2018

L'objectiu general de les accions que s'efectuen en desenvolupament d'aquest projecte és millorar la
inclusió social de la població gitana de la Comunitat Valenciana, mitjançant una actuació integral
que promoga la seua inclusió social i la lluita contra la pobresa i discriminació, a fi d’augmentar el
seu nivell d'ocupabilitat, formació i qualificació professional, així com les competències bàsiques,
transversals i professionals, millorant els nivells d'èxit acadèmic i la promoció educativa, amb un
enfocament de gènere, integral i integrat.

Els objectius específics són:

1. Incrementar la qualificació bàsica i professional de la població gitana per a la millora de la
seua ocupabilitat.

2. Afavorir l'accés i la normalització en l'ús dels serveis públics per part de les famílies gitanes
més  excloses,  principalment  educatius,  d'ocupació,  d'habitatge,  sanitari,  social,  de
participació, etc., per a la plena inclusió de la població gitana.

3. Generar i potenciar les condicions necessàries per a propiciar la inclusió de les persones
gitanes  en  la  comunitat  educativa:  alumnat,  famílies,  centres  educatius,  agents  socials  i
comunitat.

4. Millorar la imatge social negativa que pateix la població gitana; combatre la discriminació i
promoure  polítiques  més  actives  d'inclusió  social  de  la  població  gitana  impulsant  el
coneixement  de  la  seua  situació  per  part  dels  agents  clau  i  la  societat  en  general,  i
desenvolupant  accions  de sensibilització,  formació,  investigació,  incidència política,  així
com acompanyament i assistència a víctimes de discriminació.

5. Incrementar l'accés al mercat laboral de la població gitana per compte d'altri, promovent la
seua autonomia, presa de decisions informada i la mobilitat social ascendent.

6. Afavorir la promoció social i la participació de la dona gitana en l'àmbit públic (mercat
laboral, social, educatiu, etc.).

7. Augmentar la sensibilització i el compromís de les empreses en la inclusió sociolaboral de
la població gitana.

De manera transversal, l'actuació tindrà en compte sempre la garantia de la igualtat entre dones i
homes, atesa la situació de desavantatge i discriminació múltiple que pateixen les dones gitanes.
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SEGONA.-  Activitats  a  realitzar  en  execució  del  projecte  subvencionat  “Itineraris”.
Cronograma

El projecte és un «Servei d'Entrada», que es realitza durant l'any 2021 amb diferents intervencions
en funció de les necessitats de les persones que s'atenguen i/o participen en el projecte.

Per  al  compliment  dels  objectius  assenyalats  en  l'anterior  clàusula  s'utilitzaran  tres  tipus
d'intervenció en atenció al perfil de les persones usuàries:

 Intervenció personalitzada, que comporta el disseny de l'itinerari personal d'inserció de cada
participant.

 Intervenció en l'entorn immediat des d'un enfocament sociofamiliar i comunitari.
 Intervenció en el mercat de treball, detectant possibilitats de treball i aliances.

A) Les accions concretes a realitzar seran les següents:

 Accions de difusió del  servei  i  dels  recursos per a l'acostament de la  població gitana a
aquests.

 Accions  de  diagnòstic  i  avaluació  competencial,  que  permetran  la  definició  del  perfil
personal i professional i el disseny de l'itinerari sociolaboral.

 Accions de suport i acompanyament integral amb la família i l'entorn comunitari.
 Accions d'orientació educativa.
 Accions d'orientació i acompanyament a la cerca d'ocupació.
 Accions de millora de les competències educatives, professionals, bàsiques i transversals.
 Accions d'intermediació amb empreses.
 Accions de formació, informació i sensibilització.
 Accions de promoció de la igualtat de tracte, lluita contra la discriminació i assistència a

víctimes.
 Accions d'incidència amb agents clau i promoció de polítiques més actives per a la inclusió

social de la població gitana.
 Accions d'avaluació, supervisió i seguiment de processos, metodologies i resultats.

B) Llocs de realització del projecte. Cronograma.

El servei descrit s'oferirà en totes les seus de la Fundació Secretariat Gitano on es desenvolupa el
Programa Operatiu d'Inclusió Social i de l'Economia Social (POISES), concretament:

A València:

 C/ Concha Espina, 7 B. 46021-València (propietat). Telèfon: 963699940.
 C/ Manuel Martí, 24 baix, dreta. 46021-València (lloguer).

A Castelló  :  

 Av. Germans Bou, 31 B i C. 12003-Castelló (lloguer). Telèfon: 964220454.
 C/ Tinença de Benifassà, s/n. 12006-Castelló (local cedit per l'Ajuntament Castelló de la

Plana  en el grup de Sant Llorenç).
 C/ del Tossal del Rei. 12006-Castelló (local cedit pel CEIP col·legi Mestre Carles Selma en

el grup de Sant Agustí).
 C/ Jaén, 9. 12004-Castelló (local cedit per la Fundació Caixa Castelló en el grup de Sant

Agustí).
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A Elx:

 C/ Los Montesinos, 5 B. 03203-Elx (lloguer). Telèfon: 965435052.

A Alacant:

 C/ Monsenyor Romero, 3, baix. 03010-Alacant (propietat).
 C/ Pintor Gastón Castelló, 2, baix, C, esc. 1. 03014-Alacant (local cedit pel EVHA en el

Barri Mare de Déu del Carme).
 C/  Redován.  03014-Alacant  (local  en  el  centre  Puig  Campana  cedit  per  l'Ajuntament

d'Alacant en el barri Mare de Déu del Carme).

No obstant això, quan es requerisca, es podran prestar serveis en altres locals annexos als indicats i
a la disposició de l'entitat.

C) Cronograma.

El projecte, es desenvoluparà al llarg de tot l'any, de dilluns a dijous, en el següent horari:

 Dilluns a dijous de 8.30 a15.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores.
 Divendres de 8.00 a 15.00 hores.

En els mesos de juliol i agost l'horari serà exclusivament de matí.

ACTIVITATS gen. febr. març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. des.

Accions de difusió x x x x x x x x x x x
Diagnòstic 
avaluació 
competencial

x x x x x x x x x x x

Suport i 
acompanyament 
integral

x x x x x x x x x x x

Orientació 
educativa

x x x x x x

Orientació i cerca 
d'ocupació

x x x x x x x x x x x

Accions de 
millora de les 
competències 
educatives, 
professionals, 
bàsiques i 
transversals

x x x x x x x x x x x

Accions 
d'intermediació 
amb empreses

x x x x x x x x x x x x

Accions de 
formació, 
informació i 
sensibilització cap
a diferents agents

x x x x x x x x x x x
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Accions de 
Promoció de la 
igualtat

x x x x x x x x x x x

Accions 
d'incidència amb 
agents clau

x x x x x x x x x x x

Accions 
d'avaluació, 
supervisió i 
seguiment de 
processos, 
metodologia i 
resultats

x x x

TERCERA. Despeses subvencionables

1. Mitjançant el present conveni es financen les despeses corrents, de funcionament i de personal en
els quals incórrega la Fundació Secretariat Gitano durant l'any 2021 i que resulten necessàries per a
la  realització  del  projecte  “Itineraris”.  Amb  caràcter  general  són  subvencionables  les  següents
despeses:

 Retribucions i despeses de personal lligades directament al desenvolupament del projecte.
Seran  subvencionables  els  salaris  bruts,  les  quotes  de  la  Seguretat  Social  a  càrrec  de
l'empresa  i  altres  costos  salarials  com  ara  pagues  extraordinàries  (la  part  proporcional
reportada en el període d'imputació), etc., reportats durant el període d'execució i en funció
del percentatge de dedicació al projecte.

 En el  cas  del  personal  contractat  expressament  per  a  l'execució del  projecte,  es  podran
imputar tots els seus costos salarials si es justifica la seua contractació en exclusivitat per al
projecte, aportant còpia del respectiu contracte de treball.

 Arrendament de locals, en el percentatge corresponent als períodes d'ús per a l'execució del
projecte subvencionat.

 Despeses de locomoció transporte i dietes, si es justifica la relació directa de la despesa amb
el desenvolupament del projecte, fins a un màxim del 8% de l'import total del projecte. Les
quanties  màximes  d’aquestes  s'ajustaran,  per  analogia,  al  que  s'estableix  en  el  Decret
24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i
gratificacions per serveis extraordinaris.

 Despeses de material, específic del projecte.
 Assegurances d'accidents o responsabilitat civil afectes al projecte subvencionat.
 Xicotetes  despeses  de  reparació,  manteniment  i  conservació  de  béns  necessaris  per  al

desenvolupament dels projectes.
 Adquisició de material d'oficina no inventariable.
 Subministraments del local, en el percentatge corresponent als períodes d'ús per a l'execució

del projecte.
 Despeses necessàries per a la difusió i publicitat del projecte.
 Despeses relatives a la realització de cursos relacionats amb el projecte subvencionat.
 Despeses  derivades  de  la  celebració  de  jornades,  seminaris,  i  activitats,  vinculades  al

projecte subvencionat.
 Despeses d'assessoria fiscal, laboral o comptable, fins al 10% de l'import subvencionat del

projecte.
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 Els tributs quan l'entitat beneficiària de la subvenció els abona efectivament, i justifica la
seua no exempció. Per exemple, l'IVA és subvencionable quan l'entitat beneficiària el paga i
no li ho dedueix posteriorment.

2. Lus despeses hauran d'haver sigut realitzats des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de
2021. Es considerarà despesa realitzada el que ha sigut efectivament pagat amb anterioritat a la
finalització del període de justificació descrit en el present conveni.

3. En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor del
mercat.

4. No seran subvencionables, entre altres, les següents despeses:

 Les despeses i els pagaments que hagen sigut realitzats fora dels terminis d'execució del
projecte i de la justificació, respectivament.

 Despeses associades a personal que no desenvolupe la seua labor en el projecte. Honoraris i
indemnitzacions de qualsevol classe als òrgans directius de l'entitat beneficiària.

 Béns de caràcter inventariable: l'adquisició de mobiliari, equips informàtics o de telefonia, i
altres anàlegs.

 La realització de despeses d'inversió.
 Inversions finançades mitjançant arrendament financer o lísing i rènting.
 Interessos  deutors  dels  comptes  bancaris,  recàrrecs,  despeses  derivades  d'operacions  de

crèdit,  despeses  financeres,  així  com  qualsevol  despesa  derivada  d'una  inadequada  o
insuficient gestió dels fons públics.

 Sancions administratives i penals, així com les despeses de procediments judicials.
 Els impostos indirectes (IVA) quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, i els

impostos personals sobre la renda (IRPF).
 Despeses extres d'hotel i despeses sumptuàries de qualsevol naturalesa.
 Despeses  de  restauració  que  no  tinguen  relació  amb  l'execució  directa  del  projecte

subvencionat.

5.  En  el  cas  que  qualsevol  de  les  despeses  subvencionables  poguera  correspondre,  a  més  del
projecte objecte de subvenció a altres serveis propis de l'entitat sol·licitant, haurà de posar-se de
manifest  tal  circumstància  mitjançant  el  desglossament  concret  de  la  despesa  i  la  imputació
corresponent a l'execució del projecte, tal com s'indica en la clàusula sisena.

6.  El  pressupost  total  del  projecte  és  el  que s'indica seguidament.  Concretament,  mitjançant  el
present  conveni  resulten  subvencionables  les  despeses  que  a  continuació  es  relacionen  per
conceptes totals. No obstant això, aquestes despeses corresponen a la planificació per a l'any 2021 i,
fins i tot sent bastant aproximades, podran variar en un percentatge màxim del 15% en cadascuna
de les partides.
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C. VALENCIANA
DISTRIBUCIÓ FINAN-
ÇAMENT PROJECTE

TOTAL PER 
ORGANISME

PERSONAL ACTIVITATS FUNCIONAMENTITINERARIS
2021

Fons Social Europeu 
POISES I POEJ.

447.308,70 387.738,54 12.137,56 47.432,61

GENERALITAT Vice-
presidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives

160.000,00 130.939,85 12.069,36 16.990,79

IRPF 14.942,31 13.555,55 0,00 1.386,76

PRESSUPOST TOTAL 
PROJECTE C. VA-
LENCIANA

622.251,01 532.233,93 24.206,92 65.810,16

7.  Totes  aquelles  activitats  efectuades  amb el  finançament  de  la  Vicepresidència  i  Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, hauran de comptar amb l'adequada publicitat institucional en la
qual es faça constar la participació financera de la Generalitat Valenciana a través de l'esmentat
departament del Consell.

QUARTA. Obligacions de les parts

1. La Generalitat es compromet a abonar l'import de la subvenció, segons el que es disposa en la
clàusula cinquena.

2. La Fundació Secretariat Gitano haurà de complir les obligacions establides en l'article 14 de la
LGS i en particular es compromet a:

 Realitzar el servei descrit en la clàusula segona durant tot l'any 2021, en els llocs indicats i
de la manera compromesa en la memòria explicativa del projecte subvencionat que s'adjunta
com a annex al present conveni.

 Complir l'objectiu general i els objectius específics indicats en la clàusula primera.
 Realitzar la totalitat de les actuacions i el seu pagament abans de la finalització del termini

de justificació establit en la clàusula sisena.

CINQUENA. Import i pagament de la subvenció

1. El finançament per la Generalitat  de les activitats subvencionables ascendeix a l'import total
màxim de 160.000,00 € (cent seixanta mil euros). El mencionat import serà amb càrrec al capítol
IV,  programa  313.80,  línia  S5169000,  dels  pressupostos  de  la  Generalitat  per  a  l'any  2021,
condicionat  a  l'efectiva  existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  una  vegada  aprovada  la  Llei
pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 44.1.d) 2n del projecte de Llei de pressupostos de
la Generalitat per a l'exercici 2021, i sempre que aquesta norma es confirme en l'aprovació de la
Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, una vegada signat el present conveni es
lliurarà anticipadament la totalitat de la subvenció. Cas contrari, s'aplicaria el que es disposa en la
llei aprovada, o el règim general establit en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions:
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 Un 30% es lliurarà una vegada signat el present conveni.
 El  70% restant  es  deslliurarà  després  de  l'aportació  i  comprovació  de  la  documentació

justificativa de l'aplicació efectiva i correcta de l'import anticipat inicialment.

Amb caràcter previ al pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent
en el compliment d'obligacions tributàries i de la seguretat social i acreditar-ho com cal.

Aquestes  bestretes  estan  exonerades  de la  constitució  de  garanties,  de conformitat  amb el  que
s'estableix en l'article 171.5.f) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions, per tractar-se d'una entitat sense ànim de lucre.

3. El pagament per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat  i  Polítiques Inclusives s'efectuarà
mitjançant transferència bancària, en el compte que designe la Fundació Secretariat Gitano.

SISENA. Termini i forma de justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària haurà de presentar la justificació econòmica de la totalitat de l'import concedit
mitjançant el present conveni de col·laboració. Així mateix, presentarà, juntament amb la referida
justificació, una certificació de l'import de les despeses realitzades corresponents al pressupost total
del projecte subvencionat. A més, haurà de tindre a la disposició de l'òrgan competent per a la
justificació la documentació original justificativa de les despeses realitzades, a costa que aquests li
pogueren ser requerits.

La justificació ha de contindre tota la documentació necessària per a verificar que la subvenció
concedida s'ha destinat a despeses que, de manera indubtable, corresponen a fi de la subvenció, es
troben dins dels valors de mercat i que tots els documents justificatius es troben dins del període
subvencionable i pagats amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

La realització parcial i total de l'activitat subvencionada es justificarà davant la Direcció General
d'Igualtat en la Diversitat mitjançant la presentació del compte justificatiu establit en l'article 72 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS en relació amb
l'article 30 de la dita llei, que contindrà la següent documentació:

1.  Una  memòria  d'actuació  justificativa  del  compliment  de  les  condicions  imposades  en  la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La
data màxima per a la presentació d'aquesta memòria serà el 31 de gener de 2022. El seu contingut
ha d'indicar de manera clara les persones usuàries ateses en cada acció/programa, número de DNI o
NIE i telèfon de contacte, tot això conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre  de  protecció  de  dades  personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  i  en  l'altra  legislació
aplicable. Aquesta informació es presentarà telemàticament en arxiu protegit amb contrasenya. Així
mateix, s'explicarà la relació existent entre les activitats realitzades i les despeses incorregudes. A
aquesta memòria s'annexarà emplenada la taula d'indicadors presentada amb la memòria explicativa
del projecte, amb els resultats reals.

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i que contindrà:
 Una relació classificada i numerada de les despeses corresponents a les activitats realitzades,

conformats  pel  representant  de  l'entitat,  amb identificació  de  la  persona  creditora  i  del
document,  el  seu import,  període al  qual  correspon i,  en el  seu cas,  data  de pagament.
Aquesta relació haurà de presentar-se emplenant el model annex a aquest conveni.
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La relació  de  les  despeses  ha de  permetre  conéixer  que es  corresponen clarament  amb
l'activitat  subvencionada  i  en  quin  percentatge,  i  seran  estrictament  necessàries  per  a
aquesta; que no superen el valor de mercat i que han sigut realitzats durant l'any 2021.

 Originals  de  les  factures  o  documents  de  valor  probatori  equivalent  en  el  tràfic  jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el
paràgraf  anterior  i,  en  el  seu  cas,  la  documentació  acreditativa  del  pagament.  En  la
documentació anterior s'indicarà, mitjançant un segell d'imputació les característiques de la
qual s'indicaran a l'entitat, si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la
subvenció. En aquest últim cas es farà constar a més, la quantia exacta que resulte afectada a
la subvenció.
La relació classificada de despeses i la documentació justificativa hauran d'estar numerades,
sent totes dues coincidents.

 Indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats
en la relació referida amb anterioritat.

 Una certificació de qui tinga la representació de l'entitat beneficiària que acredite que la
subvenció rebuda ha sigut destinada a la finalitat per a la qual es va concedir i amb indicació
del cost total del programa. Així mateix, la relació detallada d'altres ingressos o subvencions
que  hagen  finançat  l'activitat  subvencionada,  amb  indicació  de  l'import  i  la  seua
procedència.

 Si escau, els  tres pressupostos que en aplicació de l'article 31.  3 de l’LGS haja d'haver
sol·licitat l'entitat beneficiària.

 En el seu cas, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats,
així com dels interessos derivats d'aquests.

3. En el cas que la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, no permetera el
pagament  anticipat  de  la  totalitat  de  la  subvenció,  la  documentació  justificativa  de  la  primera
bestreta atorgada a la signatura del present conveni es presentarà com a màxim el dia 21 d'octubre
de 2021. Constarà de la documentació econòmica que resulte en aqueix moment pertinent, d'entre la
continguda en l'apartat 2, així com d'un informe explicatiu de l'execució de l'activitat fins a aqueixa
data, de manera que s'identifiquen les actuacions realitzades d'entre les relacionades en la clàusula
segona, i  la quantia dels diferents tipus de despesa en els  quals s'haja incorregut fins a aqueix
moment. No s'admetrà la presentació de meres relacions de factures.

4.-  Respecte  a  les  despeses  de  personal  subvencionables,  i  per  a  la  seua  justificació,  l'entitat
beneficiària  haurà  d'aportar  els  següents  documents,  així  com  els  documents  acreditatius  del
pagament d'aquests:

 Nòmines o rebut de salaris.
 Butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 Document d'ingrés en Hisenda de les retencions de l'IRPF.

5. El termini de justificació total de les despeses finançades pel present conveni vencerà el 31 de
gener de 2022.
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SETENA. Reintegrament i minoració de la subvenció

1. Serà procedent el reintegrament de l'ajuda concedida i la seua minoració, amb reembossament de
les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la
subvenció, per incompliment de les obligacions i requisits que s'estableixen en el present conveni,
així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la LGS.

2.  El  procediment  de  reintegrament  s'ajustarà  a  les  normes  contingudes  en  l'article  172  de
l’LHPSPIS.

HUITENA. Compatibilitat de la subvenció i no subjecció a la política de la competència de la
Unió Europea

1.  La  subvenció  a  què es  refereix aquest  conveni  es  declara  compatible  amb qualssevol  altres
subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol
administracions  o  ens  públics  o  privats,  nacionals,  de  la  Unió  Europea  o  d'organismes
internacionals, sempre que, en conjunt no superen el cost de l'activitat subvencionada, i en aquest
cas l'entitat beneficiària hauria de reintegrar l'excés de finançament percebut. A aquest efecte, sense
perjudici del que s'estableix en la clàusula tercera, hauran de declarar-se totes les ajudes concedides
per als mateixos objectes subvencionables.

2. La subvenció a què es refereix el present conveni no reuneix els requisits recollits en l'article
107.1 del Tractat  de Funcionament de la Unió Europea i per això no requereix notificació a la
Comissió Europea, per la qual cosa queda exempta de l'obligació a què es refereix l'article 3 del
Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual regula el procediment de notificació i
comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o
modificar ajudes públiques. Concretament:

 La Fundació Secretariat Gitano destinarà la subvenció a la prestació d'un servei al públic les
persones destinatàries del qual no satisfan cap contraprestació econòmica per aquest.  La
seua activitat té un impacte estrictament local i no pot afectar els intercanvis comercials
entre estats membres de la Unió Europea.

 La subvenció cofinançarà al costat del Fons Social Europeu (FSE) un projecte emparat en
els reglaments de la UE número 1303/2013, i número 1304/2013, del Parlament Europeu i
del  Consell,  de  17  de  desembre  de  2013.  L’FSE  té  com  a  objecte  la  millora  de  les
oportunitats  d'ocupació,  reforçar  la  inclusió  social,  lluitar  contra  la  pobresa,  promoure
l'educació,  l'adquisició  de capacitats  i  l'aprenentatge  permanent  i  dur  a  terme polítiques
d'inclusió actives, sostenibles i exhaustives. (article 9 TFUE).

NOVENA. E jecucióni seguiment

1. Per al compliment dels compromisos i el seguiment del conveni es constituirà una Comissió
Mixta de seguiment i control, que adequarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 15
i següents i altres concordants de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. La composició de la Comissió Mixta serà la següent:

En representació de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives:
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 La  persona  titular  de  la  Direcció  General  d'Igualtat  en  la  Diversitat  o  persona  en  qui
delegue.

 La persona titular de la Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat, o persona en qui
delegue.

 La persona titular del Servei de Promoció de la Igualtat en la Diversitat, o persona en qui
delegue.

En representació de la Fundació Secretariat Gitano:

 La  persona  que  ocupe  la  Direcció  Territorial  de  la  Fundació  Secretariat  Gitano  de  la
Comunitat Valenciana o persona en qui delegue.

 Una responsable de projectes de la Fundació Secretariat Gitano o personal tècnic en qui
deleguen.

3. Presidirà la Comissió la persona titular de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat.

La Comissió Mixta es constituirà en el termini d'un mes a partir de l'entrada en vigor del present
conveni, i sense perjudici de les funcions que expressament es recullen en l'article 9 del Decret
176/2014, tindrà les següents funcions:

 Efectuar el seguiment del desenvolupament del projecte.
 Afavorir en tot moment la comunicació entre les parts i resoldre les controvèrsies que, si

escau, pogueren sorgir durant l'execució del projecte. No obstant això, la Direcció General
d'Igualtat  en  la  Diversitat  es  reserva  el  dret  a  la  inspecció,  seguiment  i  control  de  les
actuacions objecte de la subvenció concedida, així com a la petició de qualsevol justificant i
documentació que considere necessari.

4. Les funcions de secretaria seran exercides pel membre de la Comissió Mixta que designe la
persona que ocupe la presidència d'aquesta.

Les actes, acords o informes que si escau emeta la Comissió Mixta, seran remeses a la Direcció
General d'Igualtat en la Diversitat

DESENA. Reunions de la Comissió Mixta

La Comissió Mixta es  reunirà  almenys una vegada durant  la  vigència del  conveni.  En aquesta
reunió,  a més de la  constitució de la  mateixa Comissió,  la  Fundació Secretariat  Gitano donarà
compte de totes les actuacions realitzades fins a aqueixa data en execució del projecte «Itineraris» i
exposarà els resultats obtinguts respecte al nombre de participants i de totes aquelles qüestions que
en l'execució del projecte resulten pròpies de l'interés de la Comissió.

Sense perjudici de l'anterior, la Comissió Mixta es reunirà totes els vegades que resulte necessari, a
petició de qualsevol de les parts signatàries del conveni, per a debatre les qüestions rellevants que
puguen sorgir durant la seua execució.

ONZENA. Vigència

El  present  conveni  entrarà  en  vigor  en  el  moment  de  la  seua  signatura  i  finalitzarà  el  31  de
desembre de 2021.
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DOTZENA. Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni les establides en la LRJSP, concretament:

 La finalització del termini de vigència del conveni.
 L'acord unànime de tots els signants.
 L'incompliment d'alguna de les parts de qualsevol de les obligacions contretes i/o clàusules

establides en aquest, així com l'incompliment de la normativa vigent en la matèria, la qual
cosa facultarà a l'altra per a la resolució d'aquest.

 Les generals establides per la legislació vigent.

Si  durant  la  vigència  del  present  conveni  es  comprovara  l'existència  d'alguna  de  les  causes
d'extinció abans expressades, podrà instar-se la resolució d'aquest, comunicant-ho a l'altra part i
concedint-li un termini de deu dies per a la presentació d'al·legacions, de conformitat amb el que
s'estableix per la legislació reguladora del procediment administratiu comú i altra normativa que hi
puga resultar aplicable.

En cada cas concret, en funció de la causa específica d'extinció i a la vista de la situació de les
actuacions en curs d'execució, les parts establiran la forma de finalització d'aquestes actuacions,
sempre de conformitat amb la normativa que resulte aplicable.

TRETZENA. Règim jurídic del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i es regirà pel que es disposa en les clàusules d’aquest i,
en defecte d'això, pel que s'estableix en l’LRJSP. El seu règim jurídic aplicable és el derivat dels
articles de caràcter bàsic de l’LGS (disposició final primera), així com dels preceptes de tal caràcter
del reglament de l'esmentada Llei, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i, finalment,
de les previsions de l’LHPSPIS, en relació tot això amb el que es disposa en el Decret 176/2014.

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i execució del
present conveni hauran de solucionar-se de mutu acord entre les parts  a través de la  Comissió
Mixta.  Si  no  poguera  aconseguir-se  aquest  acord,  els  possibles  litigis  hauran  de  ser  resolts  de
conformitat amb el que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

CATORZENA. Clàusula de transparència.

El present conveni serà objecte de publicació tant en el Portal de Transparència de la Generalitat
(GVA Oberta) com en la pàgina web de la Fundació Secretariat Gitano, de conformitat amb el que
s'estableix en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana i els articles 3, 5 i 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sense perjudici de les obligacions en matèria de publicitat activa i dret  d'accés a la informació
pública establides en les lleis mencionades, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat
de la informació que se subministren en l'execució del present conveni.

Així mateix, s'obliguen expressament en l'accés, cessió o tractament de dades de caràcter personal a
respectar els principis, disposicions i mesures de seguretat previstos en la Llei orgànica 3/2018, de 5
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de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la seua normativa de
desenvolupament.

Estant les parts d'acord amb el contingut d'aquest document, i  per deixar constància i prova de
conformitat, és signat.

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

El Director gerent de la
Fundació Secretariat Gitano
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