CONVENI ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA, PER A L’AVALUACIÓ, REGLAMENTACIÓ I
ASSESSORAMENT A LA PLANIFICACIÓ PER A L’ENFORTIMENT DELS
CIRCUITS TERRITORIALS CONTRA L’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES A CATALUNYA.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), novembre de 2017

REUNIDES

D’una banda, la senyora Núria Balada 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 i del Decret 54/2017, de 13 de
juny, de nomenament. Facultada per a al signatura de convenis per l’article
30.2.b) del Decret 194/1990, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei
11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’ICD.
I, de l’altra, el doctor Armand Sánchez Bonastre vicerector de Recerca i de
Transferència de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant UAB),
segons Nomenament de 6 de juny de 2016, i fent ús de les atribucions que li
atorga la Resolució de 7 de juliol de 2016, que confereix autorització als
vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’innovació i de Projectes
Estratègics, per a la subscripció de convenis i contractes d’investigació per part
de la UAB, amb seu social al Campus Universitari s/n, 08913 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), i número d’identificació fiscal (NIF) Q-0818002-H.

MANIFESTEN

I.- Que l’Institut Català de les Dones, creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre
les seves finalitats la de fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus
a la dona, mitjançant l’establiment de convenis amb entitats públiques i
privades.
II.- Que un dels objectius de l’ICD, d’acord amb la seva llei de creació, és
recopilar informació i documentació sobre la situació actual de la dona a
Catalunya.

III.- Que l’ICD està interessat a divulgar les activitats, els serveis i les tasques
dutes a terme pel mateix Institut o per les associacions i les entitats
col·laboradores.
IV.- Que la UAB és una universitat pública creada pel Decret Llei 5/1968, de 6
de juny, sobre mesures urgents de reestructuració universitària. L’article 1 dels
seus Estatuts, aprovats pel Decret 237/2003, del 8 d’octubre, disposa que és
una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi que
‘acord amb la Constitució i la legislació vigent, gaudeix i actua en règim
d’autonomia prestant el servei públic de l’ensenyament superior mitjançant la
docència la recerca i l’estudi.
V.- Que la UAB desenvolupa activitats de docència, recerca, transferència de
coneixement i tecnologia i desenvolupament científic i té la voluntat de
promoure la investigació i la difusió d’estudis sobre el gènere i les dones entre
la comunitat universitària.
VI.- Que atesa l’especificitat de la matèria i la naturalesa de l’objecte, aquest
conveni resta exempt de l’àmbit de la contractació pública d’acord amb l’article
4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, essent el seu règim
jurídic, entre altres, l’establert en els article 108 i següents de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya i en l’article 6 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Segons el que s’ha exposat, les dues parts acorden subscriure aquest Conveni,
en subjecció a les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni
L’objectiu del conveni és desenvolupar, en interès mutu, el Projecte
d’avaluació, reglamentació i assessorament a la planificació per a l’enfortiment
dels Circuits Territorials per a l’Abordatge de les Violències Masclistes (VM) a
Catalunya entre l’Institut Català de les Dones (ICD) i la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) en matèria de gènere i lluita contra la violència masclista, i
establir les bases tècniques (Annex I) que puguin ser el punt de partida per un
treball d’enfortiment, liderat per l’ICD, dels circuits territorials per a una
intervenció coordinada contra les VM de Catalunya.

Segona.- Compromisos de les parts
L’ICD
Serà l’encarregat de fer el seguiment del Projecte mitjançant el cap de l'Àrea
del Pla que en farà la valoració, el seguiment i la difusió .
El Projecte defineix una proposta de millora del lideratge de l’ICD en relació als
circuits territorials que inclou tant les millores en l’estratègia de coordinació,
creació d’espais de treball i supervisió, planificació de formació estratègica i
formació adreçada als diferents equips, comissions i meses que hauran de ferne l’aplicació.
La UAB
Portarà a terme el Projecte d’avaluació, reglamentació i assessorament a la
planificació per a l’enfortiment dels Circuits Territorials per a l’Abordatge de les
Violències Masclistes (VM) a Catalunya (a través del Departament de Mitjans,
Comunicació i Cultura). La responsable designada pel departament és la
professora, Isabel Muntané Rodríguez que també serà la investigadora
principal juntament amb Xavier Giró Martí de l’Observatori de Cobertura de
Conflictes de la UAB) amb la finalitat d’establir les bases tècniques que puguin
ser el punt de partida per un treball d’enfortiment, liderat per l’ICD, dels circuits
territorials per a una intervenció coordinada contra les VM de Catalunya.
La UAB es compromet a acordar prèviament amb l’ICD qualsevol acte de
difusió i discussió de l’avaluació dels circuits.
El resultat del Projecte objecte d’aqueta col·laboració serà de propietat
compartida.
Tercera.- Comissió de seguiment
Amb la finalitat de coordinar i fer el seguiment del present Conveni, es
constituirà una Comissió Mixta que estarà formada per un representant de
cadascuna de les parts.
Per la part de la UAB, serà la investigadora i responsable designada pel
departament esmentada a la clàusula Segona.
Per part de l’ICD serà el cap de l'Àrea del Pla.
Quarta.- Finançament
L’ICD contribuirà amb un import de 61.630€, incloses totes les despeses i
impostos; amb càrrec a la partida 6010D/227008900/3220/0000 del pressupost
de 2017 (Annex II).
La UAB contribuirà amb l’aportació dels seus mitjans propis necessaris per al
desenvolupament del projecte, tal com consta a la clàusula Segona.
Cinquena.- Liquidació del conveni
Un cop signat el conveni i efectuades les actuacions, la Comissió de Seguiment
procedirà a efectuar la liquidació del conveni i aquests efectes les parts hauran

d’acreditar el compliment de les obligacions respectives. Un cop efectuada la
liquidació l’ICD tramitarà el pagament de la quantitat acordada.
Sisena.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura i tindrà vigència
fins al 31 de desembre de 2017.
Setena.- Causes d’extinció
Seran causes d’extinció del conveni l’acord mutu de les parts, l’incompliment
total o parcial dels pactes subscrits, l'incompliment de les disposicions legals
d’aplicació, i la finalització del termini establert.
Vuitena.- Protecció de dades i transparència
Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què
tinguin accés o que siguin objecte de cessió en el marc d’aplicació d’aquest
conveni de col·laboració, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així
com amb la normativa que la desenvolupa.
Pel que respecta la publicitat oficial, el conveni s’ha de publicar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació.
Novena.- Jurisdicció
La resolució de les controvèrsies que es poguessin plantejar sobre la
interpretació, modificació, efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu
acord de les parts, i en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat
exemplar i a un sol efecte, a la ciutat i en la data esmentada.

Armand Sánchez Bonastre
Vicerector de Recerca i de Transferència
Universitat Autònoma de Barcelona

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

ANNEX I. Característiques tècniques del Conveni per l’Avaluació,
reglamentació i assessorament a la planificació per a l’enfortiment dels
Circuits Territorials contra l’Abordatge de les Violències Masclistes a
Catalunya

L’objecte del Conveni és establir, durant l’any 2017, les bases tècniques que
puguin ser el punt de partida per un treball d’enfortiment dels circuits territorials
per a una intervenció coordinada contra les VM de Catalunya, liderat per l’ICD.
Els circuits territorials per a una intervenció coordinada contra la MV, als que fa
referència l’objecte del conveni, són els cinc circuits impulsats i coordinats per
l’Institut Català de les Dones:
•
•
•
•
•

Circuit territorial del Camp de Tarragona
Circuit territorial de les Terres de l’Ebre
Circuit de les comarques de Lleida
Circuit de l’Alt Pirineu i Aran
Circuit de la Catalunya Central

Concretament les bases tècniques que s’han d’establir han d’incloure:
1.
Una avaluació dels circuits territorials per a una intervenció coordinada
contra les violències masclistes.
Aquesta avaluació analitzarà quin és el funcionament, les capacitats, la
composició, la participació i les competències desenvolupades en termes
d’eficàcia i d’eficiència en l’abordatge de les violències masclistes dels circuits
territorials.
Caldrà emetre un informe d’avaluació dels circuits que contingui un apartat
específic per a cada un dels cinc circuits territorials . L’informe haurà de
contenir propostes per a la millora dels circuits.
2.
Un reglament intern de funcionament comú per a tots els circuits
territorials existents i per a tots aquells que d’ara en endavant es puguin crear.
El reglament ha d’incloure com a mínim la composició, ordenació,
funcionament, comunicació interna i externa, la documentació i el seguiment.
3.
Una proposta de pla de treball per millorar el lideratge per part de l’ICD
dels circuits per a l’abordatge de la VM a Catalunya.
Aquesta proposta ha de incloure tant millores en l’estratègia de coordinació,
creació d’espais de treball i supervisió relacionats amb els circuits com la
planificació de formació estratègica i formació adreçada als diferents equips,
comissions i meses. La proposta ha de ser participada amb les persones que

lideren políticament i tècnicament els circuits, així com amb el personal
estratègic involucrat en la possible implantació de la proposta.

ANNEX II. PRESSUPOST
Projecte d’Avaluació, reglamentació i assessorament a la planificació, per a
l’enfortiment dels Circuits Territorials contra l’Abordatge de les Violències
Masclistes a Catalunya

Conceptes

Total

Avaluació dels 5 Circuits territorials contra la VM

24.220,00 €

Elaboració Reglament Intern dels Circuits Territorials

8.660,00 €

Elaboració del Pla de Treball millora lideratge ICD

7.358,49 €

Cànon UAB (26,58%)

10.695,39 €

Base imposable

50.933,88 €

IVA (21%)

10.696,11 €

Total

61.630,00 €

