ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ INSTITUCIÓ CENTRES DE
RECERCA DE CATALUNYA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

A Barcelona, a 25 de juliol de 2017

REUNITS
D’una part la Sra. Núria Balada i Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD),
nomenada pel Decret 54/2017, de 13 de juny, que actua en nom i representació d’aquesta
institució, amb NIF Q-5850014A de conformitat amb allò que preveu l’article 3.b) de la Llei
11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones i de l’article 6.1 Decret
92/1998, pel qual es modifica l’estructura orgànica de l’ICD, que faculta a la presidència de
l’ICD per signar el present conveni.
D’altra, el Sr. Lluís Rovira Pato, director de la Fundació Institució dels Centres de Recerca
de Catalunya (en endavant, I-CERCA), amb domicili social a Via Laietana, 2, 08003
Barcelona i amb NIF G-65325532, en virtut d’escriptura pública d’apoderament atorgada
davant el Notari de Barcelona, senyor Pedro-Angel Casado Martín, en data 21 de juliol de
2011, amb número de protocol 1467.
MANIFESTEN
I. Que l’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.
II. L'ICD té les competències que li atorga la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut
Català de la Dones, modificades per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones
i homes.
III. Que la I-CERCA té entre els seus objectes impulsar la relació entre els centres de recerca
i l’Administració de la Generalitat, les universitats, els hospitals, els centres tecnològics, les
grans infraestructures singulars i la resta d’agents del sistema de R+D+I de Catalunya, així
com la implementació de les polítiques de l’Administració de la Generalitat adreçades als
centres de recerca de la Generalitat i a altres estructures de recerca, quan així se li
encomani, desenvolupant activitats complementàries de les polítiques públiques de
l’Administració de la Generalitat.
IV. Que ambdues entitats estan interessades en establir acords de col·laboració en matèria de
polítiques de gènere en l’àmbit dels centres de recerca amb l’objectiu de visibilitzar el talent
femení i les aportacions de les dones en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. Es tractaria
d’un conveni de col·laboració stricto sensu, on existeix un acord de voluntats per a la

realització d’un fi comú d’interès públic, que es formalitzarà a l’empara dels preceptes de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tot això, reconeixent-se ambdues parts la plena capacitat d'obrar, acorden signar el
present conveni que es regirà per les següents

CLÀUSULES
PRIMERA - El present conveni té per objecte establir el marc general de relació entre Institució
CERCA i l’Institut Català de les Dones (ICD) per al desenvolupament d’activitats relacionades
amb l’increment de la participació de les dones en el sistema català de recerca que siguin de
comú interès per a ambdues entitats.
SEGONA - Institució CERCA convidarà a l’ICD a participar a les diferents activitats
organitzades per l’entitat en el marc de la comunitat científica dels centres CERCA.
L’ICD convidarà a la Institució CERCA i als centres CERCA a les activitats que es determinin.
TERCERA – La signatura del present conveni es donarà a conèixer a les respectives webs
institucionals i a través de la resta de mitjans que es determinin.
Específicament, Institució CERCA es compromet a divulgar el present conveni entre els
investigadors i investigadores dels Centres CERCA amb la finalitat de donar a conèixer les
possibilitats de col·laboració acordades.
Les parts coordinaran les restants formes de difusió dels acords continguts en aquest conveni.
QUARTA - Es crea una Comissió de Seguiment del present Conveni constituïda per un
representant de cadascuna de les parts.
Per part d’Institució CERCA, la persona que es designa és el director de l’entitat o persona en
qui delegui.
Per part de l’ICD, la persona que es designa és ...... o persona en qui aquesta delegui.
La delegació podrà acordar-se en qualsevol moment i haurà de ser comunicada a l’altre part
per escrit.
La Comissió pot comptar amb l’assessorament d’experts i es reunirà sempre que una de les
parts ho demani amb una antelació mínima de cinc dies naturals.
CINQUENA - Les parts podran modificar els continguts del present conveni per mutu acord i
per escrit, amb una antelació mínima d'un (1) mes a l’entrada en vigor de la modificació
acordada, llevat que les parts acordin expressament establir un termini diferent.
SISENA - El present Conveni Marc entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i
s'estableix per 4 anys, podent acordar les parts la seva pròrroga expressa per un període de
fins a 4 anys addicionals.
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst les parts del conveni poden
acordar la pròrroga expressa per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva
extinció.

No obstant, qualsevol de les parts podrà denunciar la seva vigència, havent-se de notificar per
escrit a l’altre part amb una antelació mínima d'un (1) mes a la data en que es pretén anular.
En el cas d’existir projectes participats en curs, la Comissió de Seguiment acordarà com s’ha
procedir fins al seu acabament.
SETENA - Les parts que intervenen, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació
resultant de l’execució o interpretació del present conveni, directament o indirectament, es
resoldrà, en primera instancia, en el marc de la Comissió de Seguiment definida a la clàusula
quarta mitjançant la bona voluntat de les parts.
VUITENA - El present conveni té naturalesa administrativa i, per tant, les qüestions litigioses
que es puguin plantejar com a conseqüència de la seva execució i que no quedin resoltes en
primera instància per la Comissió de Seguiment, se sotmetran als òrgans jurisdiccionals
competents.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, el signen en dos exemplars i
a un sol efecte, al lloc i la data que s'esmenten a l’encapçalament.
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