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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA 
1 ESPORT DE LA GENERALITAT I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DEL PROGRAMA D'ALT RENDIMENTACADÉMIC (ARA)- 2018. 

Valencia, 12 de juliol de 2018 

REUNITS 

D'una part, Vicent Marza lbáñez, conseller d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport, en virtut de l'article 
1 del Decret 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es nomena vicepresidenta, 
consellers, secretaria i portaveu del Consell, en virtut del que estableixen els articles 28 g) i 17 f) de la 
Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com l'article 6.3 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, 
del Consell, pel qual regula els convenís que subscriga la Generalitat i el seu registre, i el que disposen 
els articles 1 i 4 del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament 
orgánic i funcional de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport, i estant autoritzat per a la 
signatura d'aquest conveni per l'acord del Consell de data 22 de juny de 2018. 

1 d'una altra banda, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, CIF núm. Q-5350015C, amb domicili social en 
v. de la Universitat, s/n C.P. 03202 Elx, i en nom seu i representació D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana, en 

-Jualitat de rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en virtut del Decret 42/2015, de 1 O d'abril, del 
onsell, pel que se l'anomena rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (DOCV 7503, de 13 d'abril 

del 2015), i del Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell (DOCV núm. 4861 , de 13 d'octubre del 
2004), pel que s'aproven els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, modificat pel Decret 
105/2012, de 29 de juny, del Consell (DOCV núm. 6808, de 2 de juliol del 2012). 

Tots dos, en nom i representació que ostenten i amb capacitat legal necessária per a celebrar aquest 
acte, 

EXPOSEN 

L'article 31 de la Llei orgánica 6/2001 , de 21 de desembre, d'universitats, modificada perla Llei orgánica 
d'universitats 4/2007, de 12 d'abril, assenyala que la promoció i la garantía de la qualitat de les 
universitats espanyoles, en l'ámbit nacional i internacional, és un fi essencial de la política universitaria, 
pera aixó recull, coma objectiu, entre d'altres, el foment de l'excel·léncia de professors i estudiants. 

En aquest ordre de coses, la Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport considera necessari 
donar suport a diverses accions encaminades a la innovació i a l'excel· léncia académica per al 
compliment d'aquests objectius, fent-les coincidir, a més, amb la implantació deis nous graus i másters 
universitaris, ja adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

Tradicionalment, la Generalitat ha premiat aquells alumnes que han finalitzat brillantment els seus estudis 
universitaris. Ara és el moment de fer un pas més, no solament reconeixent els bons resultats, sinó 
intervenint decididament perqué l'alumnat més destacat puga veure reforyat el seu potencial des que 
inicia els estudis universitaris. 

Amb aquest fi , la Conselleria considera de máxima importancia impulsar, de comú acord amb les 
universitats públiques valencianes, línies d'actuació que afavorisquen una major dedicació als estudiants 
que mostren millors aptituds i desitgen participar en els programes que es desenvolupen, de manera que 
aquests puguen comptar amb tetes les ajudes i suports disponibles conduents a aconseguir el més alt 
rendiment académic possible. 
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Per al compliment de tals finalitats, la Univesitat Miguel Hernández d'Elx posara en marxa, en el curs 
2018-2019, grups d'alt rendiment academic (d'ara endavant, grups ARA) en les titulacions detallades en 
la clausula segona. 

D'altra banda, la Generalitat, a través de la Direcció General d'Universitat, lnvestigació i Ciencia, i dins de 
la consignació pressupostaria disponible en cada exercici pressupostari, col·laborara económicament en 
el desenvolupament d'actuacions conduents a la constitució i el funcionament d'aquests grups ARA. 

Per tot l'exposat, les parts indicades en l'encapi;:alament acorden subscriure el present conveni, d'acord 
amb les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA. Objecte 
L'objecte del present conveni és la col·laboració, entre la Generalitat i la Univesitat Miguel Hernández 
d'Elx en la gestió i el funcionament d'un programa destinat als estudiants universitaris que acrediten 
millors aptituds, facilitant-los totes les ajudes i suports que es troben disponibles i que contribu"i"squen a 
aconseguir el major rendiment academic possible. 

Aquest programa rep la denominació de programa d'Alt Rendiment Academic (ARA). 

SEGONA. Titulacions amb grups ARA 
La Univesitat Miguel Hernández d'Elx posara en marxa, en el curs 2018-2019, un grup ARA en 
cadascuna de les següents titulacions: 

- Grau en Biotecnologia. 

TERCERA. Característiques de l'alumnat en els grups ARA 
La Universitat podra crear un grup ARA en els graus esmentats sempre que compten amb un mínim de 
100 estudiants matriculats en el primer curs de la titulació. 

En cas que la titulació no comptara amb el número d'alumnes assenyalat en el paragraf anterior, la 
Universitat haura de sol·licitar autorització a la Direcció General d'Universitat, lnvestigació i Ciencia pera 
posar-lo en marxa. 

L'alumnat matriculat en primer curs que s'integre en un grup ARA haura d'acreditar coneixements de 
llengua anglesa equivalent al nivell B2, o comprometre's a acreditar-los en finalitzar aqueix curs 
academic. 

L'alumnat de primer curs que desitge incorporar-se a un grup ARA haura d'haver-ho sol·licitat en el 
moment de formalitzar la matrícula, i la selecció es dura a terme atenent l'expedient academic i el 
coneixement acreditat de llengües d'interés científic. La Universitat podra tindre en consideració altres 
criteris relacionats amb la titulació a cursar si aquests han sigut previament detallats al costat de la 
proposta de creació del grup. 

QUARTA. Característiques docents en els grups ARA 
La Universitat haura de comprometre's a impartir en anglés un mínim del 50 % de la docencia de credits 
de materies basiques o obligatóries de la titulació. 

Podra participar professorat universitari amb dos trams reconeguts del complement de productivitat 
(sexennis), o producció investigadora equivalent, sempre que l'últim sexenni s'haja obtingut en els últims 
set anys. 
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El professorat participant haura d'acreditar un nivell d'anglés equivalent a 82 i preferentment C1 . 

Al professorat participant li podra ser redu'ida la docéncia fins a 1,5 de crédits ECTS per crédit ECTS 
impartit, d'acord amb els recursos disponibles i les característiques de la docéncia o, alternativament, es 
podra establir els incentius económics que a aquest efecte determine la mateixa Universitat atenent la 
seua disponibilitat pressupostaria. 

El professorat participant haura de comprometre's a romandre un mínim de tres cursos impartint la 
matéria en anglés. La Universitat haura de comunicar als departaments la necessitat de respectar 
necessariament el compromís de romandre en la docencia deis professors, i afavorir la compatibilitat 
amb altres materies. 

CINQUENA. Mesures de reconeixement 
Mesures de reconeixement peral professorat: 

La Universitat reconeixera al professorat la impartició de docéncia en grups ARA, com a merit per a ser 
pres en consideració com a tutor pera l'assignació d'ajudes de formació de personal investigador (en les 
seues diverses modalitats). 

El fet d'impartir docencia en grups ARA constara en el pla d'ordenació docent, i s'expedira certificació 
sobre aquest tema, amb finalitats d'acreditació o reconeixement de la carrera professional. Així mateix, 
tindra el reconeixement pertinent per part de l'Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. 

La Universitat incloura, en el suplement europeu al títol, un esment específic que l'alumne ha format part 
d'un grup ARA. 

La Universitat atorgara preferencia a l'alumnat deis grups ARA pera: 
-Aconseguir ajudes de viatge per a l'aprenentatge d'idiomes. 
-Accedir a ajudes pera la formació del personal investigador en les seues diverses modalitats. 
-Aconseguir ajudes del programa Erasmus. 

SISENA. Requisits de publicitat 
La Universitat haura de remetre als centres de batxillerat informació sobre els programes adaptats com a 
programa ARA. Previ a la matriculació, els centres es comprometen a informar l'alumnat de nou ingrés 
sobre les característiques deis grups ARA. 

La Universitat preparara un fullet divulgatiu en el qual es detallaran les assignatures que seran impartides 
en anglés. Així mateix, la Universitat es compromet a informar, durant les reunions i conferencies 
destinades a l'alumnat de Batxillerat, de l'oferta de grups ARA peral curs 2018-2019, així coma habilitar 
els procediments administratius necessaris per a enlla9ar la formalització de la matrícula en el grau que 
es tracte amb la incorporació, si escau, al grup ARA. 

En tota la publicitat, fullets i altre material divulgatiu que elabore la Universitat relacionat amb el projecte 
ARA, constara que hi col·labora la Generalitat-Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport. 

SETENA. Funcionament deis grups ARA 
Una vegada constitu'it el grup, en el primer curs del grau, aquest es mantindra durant els anys 
estrictament necessaris per a la finalització deis estudis. 

En cada curs academic podran produir-se baixes i noves incorporacions al grup, sempre que es 
garantisca que l'alumnat que s'hi incorpora reuneix els requisits que es van exigir inicialment i que pot 
seguir els processos d'aprenentatge implantats en el grup, sense necessitat de suports o refor9os 
addicionals. 

3 



HUITENA. Financ;:ament 
El present conveni concedeix una subvenció directa prevista nominativament en els pressupostos de la 
Generalitat i regulada en els articles 22.2 a), de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 168.1 A), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions, d'acord amb l'article 11.4 a), del Decret 176/2014, de 10 
d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenís que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

La Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport, subvenciona la 
Univesitat Miguel Hernández d'Elx amb un import de 10.875,91 euros, a carrec de l'aplicació 
pressupostaria 09.02.03.422.60.4, línia de subvenció S5784000 "Convenís per a actuacions del 
programa ARA", del pressupost de despeses de la Generalitat per a l'exercici 2018. Aquesta línia, 
atenent la seua finalitat, objecte, manera de concessió, beneficiaris i costos previsibles, s'ajusta als 
objectius d'estabilitat i als escenaris pressupostaris plurianuals als quals es refereix l'art. 27 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions en compliment deis articles 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions i 11 del seu 
reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

En la Resolució de 30 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport, per la 
qual s'aprova el Pla Estratégic de Subvencions 2016-2019, que figura com a annex únic, la línia 5784 
forma part l'objectiu estratégic núm. 1 de la Direcció General d'Universitat, lnvestigació i Ciencia. 

NOVENA. Despeses subvencionables 
Aquesta subvenció va destinada a financ;:ar parcialment les despeses de personal i funcionament deis 
grups ARA en el curs 2018-2019. 

Podran ser despeses subvencionables aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de 
l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaries i es realitzen abans de 1'1 de desembre de 
2018, segons els conceptes següents: 

- Despeses de personal: retribucions salaríais i cost empresarial de Seguretat Social, conforme al que 
disposa l'article 31.3 de la Llei general de subvencions. 
- Aprovisionaments externs: despeses derivades de l'adquisició de béns i serveis externs de 
funcionament. 
- Despeses derivades del manteniment del local i equips. 
- Despeses inherents a actes, cursos, congressos i publicacions que realitze la Universitat. 

En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podra superar el valor de mercal. 

DEU. Pagament i justificació 
El pagament de la subvenció es realitzará per transferencia després de la presentació abans de 1'1 de 
desembre de 2018, d'un certificat detalla!, expedit pel gerent, de les despeses en qué haja incorregut en 
l'activitat financ;:ada pel present conveni. No obstant aixó, la transferencia efectiva deis imports proposats 
com a pagament, dependrá de les disponibilitats pressupostáries de tresoreria. 

En qualsevol cas, la Direcció General d'Universitat, lnvestigació i Ciencia podra sol·licitar a la Universitat 
documentació justificativa d'aquestes despeses. 

En cas que les despeses justificades foren inferiors a l'aportació prevista per aquest conveni, o de 
concurrencia de l'aportació amb altres ajudes o subvencions, de manera que se supere en conjunt el cost 
de l'activitat, la referida aportació es minorara en la quantia corresponent. En tot cas, la presentació del 
compte justificatiu podra realitzar-se fins a 1'1 de desembre de 2018. 

No obstant aixó, la Generalitat podrá ampliar el termini establit en el paragraf anterior, que en cap cas 
podrá excedir la meitat d'aquest, d'acord amb l'article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
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ONZE. Notificació a la Unió Europea 
A tenor del que disposa l'article 7.4, en relació amb l'article 3.4, del Decret 128/2017, de 29 de setembre, 
del Consell, en el qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea deis 
projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, i tenint en compte el 
caracter d'aquesta ajuda, i per la mateixa naturalesa deis beneficiaris als quals van dirigides, no 
compleixen amb el requisit d'avantatge económica per a una empresa ni amb el falsejament de la 
competencia afectant els intercanvis comercials entre els estats membres, i en conseqüencia, queden 
excloses de l'aplicació del principi d'incompatibilitat amb el mercat interior, formulat en l'article 107 del 
Tractat de la Unió Europea, no sent, per tant, obligatoria la notificació d'aquestes a la Comissió Europea. 

DOTZE. Obligacions del beneficiari 
La Univesitat Miguel Hernández d'Elx, previ a la signatura del conveni, haura d'aportar una declaració 
responsable de no estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari de 
subvencions públiques, de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

La Univesitat Miguel Hernández d'Elx declara que coneix i assumeix les obligacions que l'article 14 de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, imposa als beneficiaris de la subvenció. 

TRETZE. Compatibilitat 
La Universitat podra obtindre subvencions o ajudes per a aquesta finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic, sense que en cap cas siguen de quantia tal que, afllada o conjuntament, 
superen el cost total de l'activitat a desenvolupar. 

CATORZE. Concessió directa de la subvenció 
Per tractar-se d'una subvenció prevista en els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, 
resulta d'aplicació la concessió directa de la subvenció a la Univesitat Miguel Hernández d'Elx per a 
realització d'actuacions del programa d'Alt Rendiment Academic, en virtut de l'article 22.2 a) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

QUINZE. Órgan de seguiment i control 
Es creara un órgan mixt de seguiment i control de les actuacions del present conveni, integrat per dos 
membres de cadascuna de les parts, nomenades a aquest efecte per la Conselleria d'Educació, 
lnvestigació, Cultura i Esport, i per la Univesitat Miguel Hernández d'Elx. Aquest órgan tindra en compte 
el que disposa l'article 54 de la Llei 3/2007, de 22 de man;:, pera la igualtat efectiva de dones i homes. 

El regim de funcionament de l'órgan mixt sera conforme amb el que estableixen els articles 15 i següents 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic, i tindra atribu'fdes les següents 
funcions: 

- Supervisar l'execució del present conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessaries, amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, incloent a 
aquest efecte la solució, en primera instancia, de les controversies d'interpretació i compliment que 
puguen plantejar-se respecte de l'acordat. 

- Informar les parts deis retards i incidencies que es puguen presentar durant l'execució del conveni. 

Haura de remetre's una copia de les actes, acords o informes que, si escau, emeta l'órgan mixt de 
seguiment i control a la Direcció General d'Universitat, lnvestigació i Ciencia de la Conselleria 
d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport. 

5 



SETZE. Régim jurídic i jurisdicció 
Aquest conveni té caracter administratiu i es regira pel que estableixen les seues clausules, o quan no 
estiga previst, pel que estableix la normativa general, sent el régim jurídic aplicable l'establit pels articles 
de caracter basic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els preceptes 
de tal caracter del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i finalment per les previsions de la Llei 1/2015, de 
6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, d'acord 
amb l'article 11.4 a} del Decret 176/2014, de 1 O d'octubre, del Consell, pel qual es regula els convenís 
que subscriga la Generalitat i el seu registre, finalment, pel que disposa, a l'efecte del conveni, la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic. 

Les qüestions litigioses que puguen sorgir en la interpretació o compliment de les obligacions que es 
deriven del present conveni, i que no hagen pogut ser dirimides per l'órgan mixt de seguiment i control 
previst en la clausula desena, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, i sera l'órgan 
competent perqué en prengui coneixement el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
(art. 1 O de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa}. 

DÉSSET. Eficacia i vigencia 
El present conveni té la seua eficacia des de 1'1 de gener de 2018 i estara vigent fins al 31 de desembre 
de 2018. 

DIHUIT. Causes de resolució 
D'acord amb el que estableix l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector 
públic, seran causa de resolució del present conveni, amb els efectes que legalment siguen procedents: 

a} El transcurs del termini de vigencia del conveni sense haver-se'n acordat la prórroga. 

b} L'acord unanime de tots els signants. En aquest cas, ambdues institucions prendran les mesures 
necessaries per a evitar perjudicis tant a elles com a tercers, entenent-se que hauran de continuar, fins a 
la seua conclusió, les accions ja iniciades. 

c} L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun deis signants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts podra notificar a la part incomplidora un requeriment perqué 
complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplits. 
Aquest requeriment sera comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilancia i control de 
l'execució del conveni i a les altres parts signataries. 

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistira l'incompliment, la part que el va dirigir 
notificara a les parts signataries la concurrencia de la causa de resolució i s'entendra resolt el conveni. La 
resolució del conveni per aquesta causa, si així ho acorda l'órgan mixt de seguiment i control, podra 
comportar la indemnització deis perjudicis causats. 

d} Per decisió judicial declaratoria de la nul·litat del conveni. 

e} Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el convenio en altres lleis. 

Quan es produ"isca algun d'aquests supósits, l'órgan mixt de seguiment i control es reunira per a establir 
la forma en qué hagen de finalitzar les actuacions en execució, establint un termini improrrogable per a la 
seua finalització. 
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DÉNOU. Clausula de transparencia 
De conformitat amb el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la 
informació pública i bon govern, així com la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de transparencia, 
bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i per a un adequat compliment de les 
exigencies de publicitat activa, pel que fa a publicació deis convenís, aquest conveni sera objecte de 
publicació en el Portal de Transparencia de la Generalitat, així com en la pagina web de la Univesitat 
Miguel Hernández d'Elx. 

1 per deixar-ne constancia, se signa el present conveni en el lloc i data de l'encapr;:alament. 

EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 
TURA I E SPORT 

Vq t Marza lbáñez 

EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ ' 
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