Expedient Núm. ICD-1/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I
L’ASSOCIACIÓ FENT HISTORIA, PER PROMOURE LA ITINERÀNCIA DE
L’EXPOSICÍÓ “PEPITA TEIXIDOR I EL SEU MÓN”

REUNIDES
D’una part, la senyora Teresa Maria Pitarch i Albós, presidenta de l'lnstitut Català de
les Dones (ICD) en virtut del Decret 152/2016, de 2 de febrer, de nomenament, actuant
en nom i representació l’ICD, 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 facultada per l’article 6.1 del Decret
92/1998, pel qual es modifica l’estructura orgànica de l’ICD.
I d’una altra, la senyora M. Isabel Gascón Uceda amb NIF 17829025T, presidenta de
l’Associació Fent Història i del Grup de Història de les Dones en nom i representació
de l’entitat Fent Història. Associació Catalana d’Estudis Històrics, amb NIF
G62665039, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient administratiu.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la
signatura del present conveni i obligar-se en representació de les seves Institucions i

MANIFESTEN
I. Que l’Institut Català de les Dones (en endavant ICD) adscrit al Departament de
Presidència, és l’organisme del Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les
polítiques de dones i per a dones que desenvolupa l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català
de les Dones, i la normativa que la desenvolupa.
II. 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.
III. Que l’Associació Fent Història. Associació Catalana d’Estudis Històrics, (en
endavant l’Associació) és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 2001, que
segons els seus estatuts té com a finalitat promoure activitats per a divulgar el
coneixement de la Història en tots els nivells i àmbits ciutadans.
IV. Que l’Associació, té com a objectius:
-

Promoure la investigació i l’estudi en tots els camps de la història, per mitjà de la
creació de grups i comissions que desenvolupin temes específics.
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-

-

-

Fomentar l’esperit d’unitat i cooperació entre persones especialitzades en Història,
així com les relacions amb especialistes d’altres disciplines científiques.
Promoure activitats per a la divulgació del coneixement de la història mitjançant
l’organització d’activitats pròpies com a cursos, seminaris, taules rodones,
conferències, jornades, exposicions, etc. I la participació en programes similars
promoguts per altres institucions ciutadanes.
Establir relacions d’intercanvi de criteris amb la comunitat universitària,
associacions, organismes i institucions d’àmbit local, autonòmic, nacional i
internacional, col·laborant amb el desenvolupament d’activitats.
Participar en la construcció de la història de les dones com un element
indispensable per a la consolidació de la igualtat entre homes i dones

V. Que, seguint el règim jurídic de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, en els seus articles 47 i següents, relatius als convenis, així com la
disposició addicional cinquena i el capítol II del Títol IV de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
VI. Que, per tal de donar compliment a les obligacions que es deriven de la Llei
d’igualtat efectiva entre homes i dones 17/2015 de 21 de juliol.

Que, atesa la confluència d’objectius i interessos entre ambdues parts, aquestes
acorden establir un marc de col·laboració que es regirà per els següents

PACTES
Primer.- L’objecte del present conveni és col·laborar i coordinar l'acció d'ambdues
institucions en l’àmbit de la promoció de la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre
homes i dones, amb la finalitat de contribuir a la recuperació de la memòria històrica
de les dones, i, en concret, amb dita finalitat, col·laborar en la difusió i la itinerància de
l’Exposició Pepita Teixidor i el seu món (l’Exposició).
Segon.- Amb la finalitat de col·laborar en la difusió i la itinerància de l’Exposició les
parts signants adopten els acords següents:
-

Impulsar la visibilitat històrica de la figura de l’artista barcelonina Pepita Teixidor,
promovent la Itinerància de l’exposició Pepita Teixidor i el seu món, produïda per
l’Associació, de la qual es titular.

-

L’Exposició consta de 15 plafons en format roll up. L’Associació cedeix a l’ICD els
drets d’explotació de l’Exposició, amb els seus continguts i drets vinculats,
mitjançant la signatura del present Conveni, de manera exclusiva i temporal, durant
el temps de vigència d’aquest Conveni, a títol gratuït, per l’àmbit territorial
universal, en les seves modalitats de reproducció per qualsevol mitjà, fins i tot
internet, de distribució i de comunicació pública, perquè l’ICD gestioni la seva
difusió i itinerància. Amb aquesta finalitat l’ICD podrà, a la seva vegada, cedir
gratuïtament l’Exposició a diferents serveis, grups i entitats de Barcelona que ho
sol·licitin.

Pl. Pere Coromines, 1
08001 Barcelona
Tel. 93 495 16 00
Fax 93 321 61 11

-

Aquesta exposició s’incorporarà al catàleg de recursos de l’ICD , depenent de
l’Àrea de Promoció d’Activitats i Entitats. Aquesta àrea serà l’encarregada de la
seva custodia, difusió i gestió, efectuant la cessió gratuïta als diferents serveis,
grups i entitats de la ciutat que la sol·licitin.

-

Durant la vigència del present conveni, l’Associació tindrà preferència en l’ús de
l’exposició sempre que estigui disponible i no hagi estat reservada prèviament. La
cessió l’haurà de sol·licitar a través del web, apartat d’exposicions.

-

L’Associació farà, si s’escau, conferències o altres activitats que acompanyin la
itinerància de l’exposició, per ampliar el coneixement de la figura de la Pepita
Teixidor i de la realitat històrica de les dones de la seva època, que correran a
càrrec de l’entitat organitzadora.

-

L’ICD farà constar com a titular de l’exposició a l’Associació en tots els materials
de difusió organitzats en el marc del present conveni.

-

En cas de que l’exposició patis algun tipus de desperfecte durant el període de
vigència del present conveni, l’ICD assumiria les despeses d’arranjament, o en el
seu cas gestionaria el dany ocasionat per tercers.

-

L’ICD i l’Associació col·laborant estretament en la difusió i dinamització de
l’exposició, i el seguiment de la seva itinerància.

Tercer.- L’Associació es compromet a:
1. Vetllar per l’acompliment d’allò acordat en el conveni establert amb l’ICD
2. Facilitar a l’ICD tota la informació que requereixi de les activitats ordinàries
de l’associació.
3. Participar en aquelles comissions, trobades, grups de treball i/o activitats
que en matèria de recuperació de la memòria històrica de les dones,
s’impulsin des del l’ICD
4. Fer difusió, dintre de les seves possibilitats, de les actuacions que porta a
terme l’ICD en matèria de recuperació de la memòria històrica de les dones,
que puguin ser d’especial interès per a les persones membres i/o usuàries
de l’entitat.
5. Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “en conveni amb
l’Institut Català de les Dones”, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa
de l’ICD.
Quart.- L’Institut Català de les Dones es compromet a:
1. Vetllar per a l’acompliment d’allò acordat en el conveni establert amb
l’Associació.
2. Lliurar a l’entitat tota aquella informació que pugui facilitar pel
desenvolupament de les seves activitats, així com d’aquells nous
instruments i mecanismes de suport que puguin afavorir el seu funcionament
ordinari.
3. Fer difusió, mitjançant els instruments i els canals comunicatius que disposa
l’ICD en matèria de les activitats que es realitzin en el marc del present
conveni.
4. Establir contacte amb l’Associació a l’hora de promoure i implementar
mesures que afavoreixin el desenvolupament de les accions.
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Cinquè.- Les parts i els seus treballadors s'obliguen a guardar reserva respecte a les
dades o antecedents que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni. Resten
obligats al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals
puguin tenir accés en ocasió del compliment del conveni, obligació que subsisteix fins i
tot un cop el conveni s’hagi extingit. També s'obliguen al compliment estricte de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica abans esmentada i de la resta de normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal1.
Sisè.- Es crea una Comissió de Seguiment, amb els següents components:


Per part de l’Institut Català de les Dones:
-



La responsable de l’Àrea de Promoció d’Activitats i Entitats.

Per part de l’Associació
- Dos representants de l’entitat

Aquesta Comissió, que es reunirà com a mínim un cop durant la vigència del present
conveni i celebrarà les reunions extraordinàries que es creguin convenients a
sol·licitud de qualsevol de les parts, tindrà com a principals funcions:
Fer el seguiment i l’avaluació dels acords del present conveni.
Valorar el desenvolupament del projecte

-

Ambdues parts, de mutu acord, poden convidar altres persones representatives a
participar de la Comissió de Seguiment quan ho considerin necessari.
Setè. Qualsevol col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i l’entitat en la seva
activitat en el camp de la recuperació de la memòria històrica de les dones , se situarà
dins el marc del present conveni.
Vuitè.- Aquest conveni de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.
Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest conveni s’haurà
de fer amb el consentiment d’ambdues parts i per escrit, mitjançant el corresponent
annex o addenda de modificació.
Novè.- El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:
-

Transcurs del termini previst o de la seva pròrroga
Per mutu acord de les parts manifestat per escrit.
Per incompliment dels acords que s’hi estableixen.
Per la denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos
d’antelació, sense perjudici de finalitzar els encàrrecs iniciats.
Per les causes generals establertes en la legislació vigent.

Qualsevol incompliment de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part
perjudicada optar per exigir-ne l’acompliment o la resolució.
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Desè.- Seran competents per resoldre les qüestions que puguin sorgir de la
interpretació, compliment i efectes del present conveni els Tribunals de la Jurisdicció
contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document per triplicat i a un únic
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.

Teresa M. Pitarch i Albós
Presidenta ICD

Pl. Pere Coromines, 1
08001 Barcelona
Tel. 93 495 16 00
Fax 93 321 61 11

M. Isabel Gascón Uceda
Presidenta Fent Història

