Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I
l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER A L’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA QUE FORMEN PART DE LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA
Cerdanyola, xx de juny de 2018

REUNIDES
D’una part, la senyora Margarita Arboix Arzo, rectora Magnífica de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), segons el Decret 260/2016, de 31 de maig, en nom i
representació d’aquesta institució que té la seu social al Campus Universitari s/n, 08193
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d’identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut
de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts.
De l’altra, el senyor Carles Escolà Sánchez, Alcalde de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, amb CIF P0826600I, que actua en nom de la Corporació Municipal, en virtut de
la Resolució de la regidora delegada de Drets Civils núm. .............de data .............., per
la qual s’aprova la minuta d’aquest conveni. Es troba assistit per la Secretària General
de l’Ajuntament, senyora Aurora Corral García.
I de l’altra, 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.
Totes les tres reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN
I

Que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una universitat pública ubicada
a Cerdanyola del Vallès que imparteix una docència de qualitat, diversificada,
multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous
models de l'Europa del coneixement, amb interès i sensibilitat per la realitat que
l’envolta.
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II

Que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès oferta atenció especialitzada en
l’abordatge de les violències masclistes a través del Centre d’Informació, Atenció i
Recursos per a Dones (CIRD).

III Que l’Institut Català de les Dones (ICD) és l'organisme del Govern de la Generalitat
de Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència, que dissenya, impulsa,
coordina i avalua les polítiques per a l'equitat de gènere que desenvolupa
l'Administració de la Generalitat, a partir de les competències exclusives que atorga
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
IV Que des de l’aprovació del Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o
d’expressió de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona (març del 2016)
han emergit més casos d’assetjament sexual i violència masclista entre la comunitat
universitària i, especialment, entre l’alumnat de la UAB que fa necessari la definició
d’una actuació integral per part de la Universitat. En aquest sentit, la Universitat
Autònoma de Barcelona ofereix una primera atenció i acollida a les víctimes a
través de la unitat de Psicogènere ubicada dins del SIPEP, Laboratori de Prestació
de Serveis de la Facultat de Psicologia que abasta totes les àrees de la Psicologia i
la Logopedia. Després d’aquesta primera atenció d’acollida i assessorament, es vol
oferir a les dones la possibilitat de ser ateses al CIRD de Cerdanyola del Vallès.
V

Que l’ICD ja col·labora amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès mitjançant la
signatura del contracte programa per cofinançar el CIRD.

VI Que les institucions signants d’aquest conveni consideren convenient la
formalització d’aquest tipus de cooperació i per establir del marc de col·laboració
que regirà entre elles per intentar donar resposta integral a les víctimes
d’assetjament sexual i altres formes de violència masclista que pugui haver entre la
comunitat universitària de la UAB.

Per això, les institucions sotasignades formalitzen el present conveni, que sotmeten a les
següents

CLÀUSULES
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la
Universitat Autònoma de Barcelona, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Institut
Català de les Dones per tal de donar resposta a les necessitats d’atenció i ajuda que puguin
tenir les víctimes de violència masclista que formen part de la comunitat universitària de la
UAB.
Els objectius del conveni són:
1. Formalitzar la cooperació entre les tres institucions.
2. Facilitar acompanyament i atenció especialitzada en situacions d’assetjament sexual
i altres formes de violència masclista.
3. Establir un circuit de derivació dels casos detectats a la UAB cap al CIRD.
4. Definir canals d’informació, comunicació i coordinació entre les tres institucions.
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Segona.- La UAB, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’ICD preveuen:
Compromisos de la UAB
1. Realitzar una primera atenció i valoració experta dels casos d’assetjament sexual i
altres formes de violència masclista que sorgeixen entre la comunitat universitària.
2. Establir els mecanismes de coordinació i seguiment amb el CIRD.
3. Facilitar espais de reflexió i anàlisis sobre les violències masclistes i els seus reptes
dins de la Universitat.
Compromisos de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
1. Atendre a les dones derivades per part de la Unitat de Psicogènere del SIPEP de
la Facultat de Psicologia de l’UAB.
2. Establir els mecanismes de coordinació i seguiment amb el servei de referència de
l’UAB.
3. Participar en espais de reflexió i anàlisis sobre les violències masclistes i els seus
reptes.
Compromisos de l’ICD
1. Donar visibilitat institucional als mecanismes de coordinació establerts entre la UAB
i el CIRD de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, així com fomentar aquest tipus
de col·laboració en tot l’àmbit universitari
2. Avaluar l’objectiu del conveni a través d’una comissió mixta (seguint el que detalla
la clàusula quarta del present conveni) per tal de fer extensible aquesta prova pilot a la
resta d’universitats públiques.
Tercera.- Per tal de poder executar cada un dels compromisos assumits, la UAB,
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’ICD treballaran en la definició i disseny conjunt
de circuits de derivació que quedaran recollits com annex en aquest conveni.
Quarta.- En el termini de 30 dies hàbils a partir de la signatura d’aquest conveni es
constituirà una comissió mixta formada per una persona representant de cadascuna de les
institucions que serà l’encarregada de fer el seguiment i l’avaluació de la col·laboració,
així com dels diferents processos. Igualment, serà l’encarregada de proposar i treballar
nous processos destinats a complir l’objectiu d’aquest conveni.
Aquesta comissió és reunirà mínim una vegada l’any. La pròpia comissió serà
l’encarregada de regular el seu funcionament, sistema de presa d’acords i qualsevol altra
aspecte que entengui necessari per al seu desenvolupament.
Cinquena.- Aquest conveni no suposa cap compromís econòmic per les parts signats si bé
la UAB, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’ICD, en la mesura de les seves
disponibilitats, facilitaran els mitjans i recursos necessaris per a l’adequat desplegament i
l’execució d’aquest conveni.
Sisena.- Tota publicació que se’n derivi de les accions desenvolupades mitjançant
aquest conveni, farà referència a les institucions que en formen part, segons la
normativa que cadascuna tingui per a la utilització del logotip i la imatge corporativa, i
segons el que disposa aquesta clàusula.
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En els casos que, com a conseqüència de la subscripció d’aquest conveni i en aplicació
del què regula, alguna de les parts consideri necessari utilitzar el/s logotip/s de l’altra
part, s’haurà de demanar una autorització prèvia i per escrit especificant l’ús que se’n
vol fer.
L’autorització serà expressa i per escrit i en ella s’haurà d’especificar l’ús pels quals
s’autoritza la utilització del/s logotip/s així com el període de temps durant el qual
s’autoritza la utilització, que en cap cas, serà superior a la durada d’aquest conveni.
Sense perjudici del què es disposa en els paràgrafs precedents, quan la utilització dels
logotips i marques de l’altra part tingui caràcter lucratiu per l’entitat que el vol fer
servir, caldrà informar a la titular dels drets sobre els logotips i/o marques i caldrà
formalitzar el corresponent contracte de llicència de marca.
Setena.- Les tres parts es comprometen a tractar amb absoluta confidencialitat aquella
informació interna de cada institució a la qual hagin tingut accés en virtut de la
subscripció d’aquest conveni o els documents específics que se’n derivin.
Les tres parts es comprometen a tractar les dades personals a les quals tinguin accés
amb motiu de la subscripció d’aquest conveni i dels específics que se’n derivin de
conformitat amb el què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal i el respectiu Reglament que la desenvolupa, garantint els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels titulars de les dades de caràcter
personal.
S’hauran d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la
seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat,
d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
També a observar les disposicions del Reglament Europeu de protecció de dades
(Reglament UE 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE) .

Vuitena.- L’incompliment del que disposa aquest conveni o dels documents que formin
part del mateix s’hauran de comunicar de forma fefaent i de manera immediata a la part
incomplidora per tal que, en un termini no superior a 15 dies, doni compliment a les
estipulacions pactades.
En cas que no es procedeixi a esmenar l’incompliment, la part que l’al·lega podrà
rescindir anticipadament el conveni, els termes del qual s’incompleixen.
Novena.- Aquest conveni es podrà resoldre per les següents causes:
1.
2.
3.
4.

Mutu acord entre les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
Impossibilitat legal o material sobrevinguda per complir l’objecte del conveni.
Desaparició de l’objecte del conveni o d’alguna de les seves parts.
Per denúncia per alguna de les parts de conformitat amb el què s’estableix en
aquest conveni.
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5. L’incompliment per una de les parts, d’acord amb la clàusula precedent.
6. Qualsevol altra causa general establerta a la legislació vigent.
En el supòsit d’extinció del conveni, els procediments endegats en virtut del mateix, es
seguiran desenvolupant en la forma, condicions i terminis pactats fins al seu total
compliment.
Desena.- Qualsevol modificació que alteri substancialment les disposicions d’aquest
conveni haurà de ser pactada entre les parts i formalitzada a través de la corresponent
addenda degudament subscrita.
Onzena.- Les parts designen com a responsable del conveni i adreça de notificacions,
als efectes que corresponguin, les persones i domicilis consignats en l’encapçalament
d’aquest document.
Dotzena.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i
tindrà una durada de 4 anys i podrà ser prorrogat per acord exprés entre les parts per un
període de fins a 4 anys més.
Aquest conveni podrà ser modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts
mitjançant la corresponent addenda que s’incorporarà com annex inseparable del
mateix.
Tretzena.- Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l’aplicació, interpretació o
execució d’aquest conveni, serà resolta de mutu acord entre les parts. Si això no fos
possible, les parts renuncien al seu propi fur i es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la
ciutat de Barcelona.

I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen electrònicament

Per la Universitat Autònoma de Barcelona

Margarita Arboix Arzo
Rectora
Universitat Autònoma de Barcelona

Per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Carles Escolà Sánchez
Alcalde
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Núria Balada Cardona
Presidenta
Institut Català de les Dones

La secretària
Aurora Corral García
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