ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE
RECERCA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES EN RELACIÓ AMB LA
CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE RECERCA JOVE 2018

Barcelona, en la data que consta a la signatura electrònica

REUNIDES
D’una banda el senyor el senyor Jordi Mas i Castellà, director executiu de l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (d’ara endavant, AGAUR), amb domicili a
Passeig Lluís Companys, 23, 08010 de Barcelona i NIF Q0801117C, en virtut del que
preveu l’article 16 del Decret 168/2002, d’11 de junt, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’AGAUR i d’acord amb els poders que han estat elevats a públic davant la Notària Sra.
Maria del Camino Quiroga Martínez en data 10 d’octubre de 2017 i amb número de
protocol 3361.
I, de l’altra part, la senyora Núria Balada i Cardona, presidenta de l'lnstitut Català de
les Dones (ICD), actuant en nom i representació de l'lnstitut Català de les Dones, amb
domicili social a Barcelona, plaça Pere Coromines, 1, amb CIF Q5850014A, en virtut
del decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit
de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb l’article 3.1.b) del Decret 144/2017, de 26 de setembre de
reestructuració de l’ICD i del Decret 152/2016, de 2 de febrer, de nomenament.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en el termes
d’aquest acord.

EXPOSEN
I.- Que l’Institut Català de les Dones va ser creat per la Llei 11/1989, de 10 de juliol,
amb l’objectiu d’elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis de recerca sobre les
dones a Catalunya, així com impulsar polítiques de dones i per a les dones que portin
a la garantia de la totalitat dels seus drets i a l’eradicació de qualsevol forma de
discriminació.
II. Que l’AGAUR, és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar
els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment
de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a
Catalunya.
III. Que els Estatuts de I'AGAUR, aprovats per Decret 168/2002, d'11 de juny,
preveuen al seu article 5.1 b) la formalització d’acords, pactes, convenis i contractes
amb entitats públiques o privades i amb altres departaments de la Generalitat de
Catalunya per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment. Així mateix,
correspon a l’Agència, el foment de les relacions amb altres institucions amb funcions
de gestió d’ajuts universitaris i de recerca i l’assessorament als òrgans de
l’Administració de la Generalitat en les matèries relacionades amb la gestió d’ajuts i
subvencions.

IV. Que el foment de l’esperit científic del jovent ha estat sempre un dels objectius de
la política de recerca de la Generalitat i, durant els propers anys, es consolidarà com
una línia d’actuació aferrada a un històric de més de 25 anys i, alhora, promotora de
canvi i innovació. En aquest context l’AGAUR convoca els Premis de Recerca Jove.
Enguany, a més, els Premis Recerca Jove inclouen per novè any consecutiu, el premi
Reginó, un reconeixement per al millor treball i centre de secundària que impulsi temes
sobre les dones i les seves aportacions, iniciativa que s’ha desenvolupat conjuntament
amb l’Institut Català de les Dones.
V. Que, d’acord amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’encàrrec entre entitats
públiques que pertanyen a la mateixa administració s’ha de formalitzar per acord.
VI. La subvenció objecte d’aquest acord resta subjecta al compliment dels preceptes
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que resultin
d’aplicació, com també de la seva normativa de desplegament, especialment pel que
fa al règim de gestió i justificació de les subvencions, i al capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, en allò que resulti aplicable i no contradigui o s’oposi a la normativa bàsica
estatal.
VII. La relació jurídica entre l’ICD i l’AGAUR s’articula mitjançant un encàrrec de gestió
en què l’AGAUR no rep cap contraprestació pel servei prestat i, per tant, queda exclòs
de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’article 2.1 d’aquesta Llei preveu que només són contractes del sector públic els
contractes onerosos.
Per tot això , les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient
per subscriure aquest acord, i acorden formalitzar-lo i obligar-se de conformitat amb
les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
El present acord té per objecte regular la col·laboració entre l’ICD i l’AGAUR en el
marc de la convocatòria de Premis de Recerca Jove 2018, per fomentar l’esperit
científic del jovent i que té per objecte atorgar premis amb l’objectiu de premiar l’esforç
d’alumnes d’ensenyament secundari que, sota la tutela del professorat, duguin a terme
un treball de recerca en llengua catalana que els permeti l’aplicació dels coneixements
propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així
mateix, es premia l’esforç dels centres d’ensenyament secundari en el foment de la
participació de llurs tutors i tutores i alumnes en aquesta convocatòria.
En concret, el Premi Reginó, que pretén potenciar la recerca en temes de gènere, és
per fomentar temes relacionats amb les aportacions i visibilitat de les dones, els
estudis de gènere, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, les discriminacions
de gènere o altres relacionats. En aquest sentit, l’ICD participa en la convocatòria amb
l’aportació de la dotació econòmica corresponent del Premi Reginó.

Segona.- Compromisos de les parts
L’AGAUR convocarà els premis Recerca Jove, en els quals s’inclou el Premi Reginó i
haurà de fer constar el logotip de l’ICD en el material editat, d’acord amb el Programa
d’Identificació Visual (PIV) de la Generalitat.
L’ICD col·laborarà amb el finançament del premi Reginó amb una aportació econòmica
d’un màxim de 3.250,00 € amb càrrec a la partida 6010D/483000100/3220/0000 del
pressupost del 2018.
Aquest import es distribueix de la següent manera:
-750€ de premi per a la persona que presenta el treball guanyador
-2.500€ per al centre guanyador, aquest import es destinarà a la promoció de la
coeducació al centre amb actuacions com l’adquisició de llibres i publicacions que
promoguin la recerca en gènere i la visibilització de les dones, així com a activitats de
formació i sensibilització en qüestions de gènere i igualtat de dones i homes.

Tercera.- Justificació i pagament
L’aportació per part de l’ICD es farà mitjançant una transferència bancària, i es
tramitarà una vegada signat el present acord. La justificació s’haurà de portar a terme
per part de l’AGAUR una vegada concedit i pagat el premi. La justificació del pagament
material s’acreditarà amb els rebuts individuals, signats pels premiats, en un termini
màxim de 15 dies des del lliurament formal dels premis o amb el corresponent
comprovant de la transferència. L’AGAUR reintegrarà a l’ICD l’import no aplicat als
premis, si és el cas.

Quarta.- Vigència
Aquest acord entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà
vigència fins al 30 de juny de 2019 i en tot cas, fins a la finalització de les actuacions i
les obligacions que se’n deriven.

Cinquena.- Confidencialitat, protecció de dades de caràcter personal i
transparència
5.1 Tant I'AGAUR com l’ICD s’obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els
assumptes dels quals tinguin coneixement per raó de la present col·laboració, i no en
poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part. La
revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar
lloc a les responsabilitats corresponents.
5.2 Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin
accés, únicament dins del marc d’aquest conveni.
5.3 D’altra banda, i en les comunicacions que es realitzin entre I'AGAUR i l’ICD en
relació amb dades de caràcter personal o especialment protegides, ambdues parts

actuaran de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal i la resta de normativa que sigui d’aplicació. L'AGAUR es compromet
a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal en la gestió de la convocatòria.
5.4 Les dades de les sol·licituds s’incorporaran en un fitxer titularitat de l'AGAUR.
L’ICD actuarà com a encarregat del tractament.
5.5 L’AGAUR com a responsable del fitxer habilita l’ICD a accedir, consultar les dades
de caràcter personal necessàries per col·laborar en la gestió de la convocatòria.
5.6 L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de
protecció de dades vigent, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i de forma específica, a les condicions
següents:
a) Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest conveni.
b) No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació,
llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o tractament,
en els supòsits legalment admissibles.
c) L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui
compatible.
d) No subcontractar cap de les prestacions que formen part de l’objecte principal
d’aquest conveni i que comporten el tractament de dades personals, llevat de serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l’encarregat. En aquest
cas haurà de comunicar prèviament i per escrit al responsable, al més aviat possible,
el nom i les dades de contacte de l’empresa subcontractista.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat
igualment al compliment de les obligacions establertes en aquest document per a
l’encarregat del tractament, i de les instruccions que dicti el responsable.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin
tingut accés en virtut del present conveni, fins i tot després de finalitzar el seu objecte.
f) Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les
operacions de recollida de dades per integrar-les en el fitxer a què es refereix aquest
conveni.
g) Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest conveni.
h) Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.
i) Implantar, segons el que estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de
dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,
les mesures de seguretat de nivell mig.

5.7 Correspon al responsable del tractament vetllar perquè l’encarregat del tractament
adopti les mesures de seguretat exigibles, d’acord amb el que estableixi el RLOPD i la
resta d’obligacions i principis que estableix la normativa de protecció de dades.
5.8 Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació
davant l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a
l’adreça que indiqui el responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i
en cap cas més enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud,
juntament, si escau, amb les altres informacions que puguin ser rellevants per
resoldre-la.
També s’hauran de complir les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sisena.- Comissió de seguiment
Es podrà crear una comissió de seguiment integrada per una persona membre de
l’ICD i una persona membre de l’AGAUR. La comissió es reunirà amb la periodicitat
que ella mateixa estableixi i a petició de qualsevol de les parts.
La Comissió determinarà les seves normes de funcionament i en defecte d’aquestes
es regirà pel que estableix la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats.

Setena.- Causes de resolució
Seran causes de resolució anticipada de l’acord les següents:






El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte de l’acord.
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
Les causes generals establertes a la legislació vigent.

En aquests casos s’establirà, en funció de la causa concreta d’extinció i a la vista de la
situació particular de les actuacions en curs, la forma de terminació d'aquestes
actuacions.

Vuitena.- Resolució de conflictes
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació,
modificació, efectes i resolució de l’acord seran resoltes de mutu acord de les parts. Si
no fóra possible l’acord de les parts, seran resoltes, d’acord amb les previsions de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques Catalunya.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present acord per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en la data i ciutat esmentada.

Núria Balada i Cardona
Presidenta de
l’Institut Català de les Dones

Jordi Mas i Castellà
Director executiu
AGAUR

