Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

PROTOCOL ENTRE UNIVERSITAT DE BARCELONA, MITJANÇANT DUODA,
CENTRE DE RECERCA DE DONES DE LA UB I L’INSTITUT CATALÀ DE LES
DONES PER TAL DE POTENCIAR ACTIVITATS CONJUNTES EN L’ÀMBIT DELS
ESTUDIS DE GÈNERE

Barcelona, 19 de juny de 2017

REUNIDES
D’una part, el Sr. Joan Elias i Garcia, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona,
en virtut del nomenament per Decret 329/2016, de 13 de desembre (DOGC núm.
7267, de 15 de desembre), com a representant legal d’aquesta institució en virtut de
les competències que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel
Decret 246/2003, de 8 d’octubre ( DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre).
De l’altra, 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.

MANIFESTEN
I. Que DUODA Que la Universitat de Barcelona, disposa d’Instituts i Centres de
Recerca, entre els quals es troba Duoda, Centre de Recerca de Dones de la
Universitat de Barcelona. Es tracta d’un centre de recerca de dones pioner a
Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol, amb continuïtat des de 1982, i que des de
llavors ha obert camins nous per la recerca universitària transversal. El centre impulsa
la docència i la recerca de les dones i sobre les dones des del paradigma de la
diferència sexual, amb la voluntat de fer possible un diàleg fecund i profitós entre
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homes i dones per aconseguir una convivència sòcio-simbòlica d’enteniment i sense
violència.
II. Que l’Institut Català de les Dones, adscrit al departament de la Presidència, 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.
III. Que són finalitats de l’ICD, entre d’altres: elaborar i promoure informes , estudis i
anàlisis de recerca sobre matèries relacionades amb la problemàtica actual de la dona
a Catalunya, així com tamé divulgar per qualsevol mitjà les activitats, els serveis i les
tasques duts a terme pel mateix Institut o per les associacions i les entitats
col·laboradores.
IV. Que l’ICD té com a una de les prioritats fonamentals la incorporació transversal de
la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per evitar qualsevol forma de
discriminació.

V. Que ambdues institucions han estat col·laborant i col·laboren en diferents activitats
de recerca, formació contínua, divulgació científica i dotació de premis, entre d’altres, i
que ambdues institucions tenen la voluntat de continuar desenvolupant iniciatives de
col·laboració conjuntes.
VI. Que 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, es
pot articular la col·laboració entre aquestes dues institucions mitjançant la fórmula de
conveni.

Per tot això, subscriuen aquest protocol de col·laboració, que es regeix per les
següents:

CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre DUODA i l’ICD
amb la finalitat de potenciar el desenvolupament d’activitats conjuntes en l’àmbit dels
estudis de gènere.
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Segona. Accions a realitzar per les Parts
Les activitats conjuntes en l’àmbit dels estudis de gènere s’orientaran a :
-

Promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional entre
la DUODA i l’ICD.

-

Desenvolupar activitats de docència, investigació, transferència de
coneixement i difusió en matèries d’interès comú per a ambdues
institucions.

-

Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació,
llibres, publicacions i altres recursos i materials d’interès per a ambdues
institucions.

-

Fomentar el debat i intercanvi d'experiències sobre tots aquells temes que
puguin beneficiar ambdues institucions.

-

Col·laborar en l’estudi i l’execució de projectes i iniciatives que reportin
beneficis a la projecció d’ambdues institucions.

-

Facilitar, sempre que sigui possible, els espais que l’altra part pugui
necessitar per dur a terme accions de formació i difusió, amb la prèvia
consulta de la disponibilitat i l’acceptació del pressupost corresponent.

Tercera. Interlocutors
Per al seguiment d’aquest protocol de col·laboració es crearà una Comissió Mixta
Paritària, formada, per les que es designin, tant per la part de DUODA, com per l’ICD.
Aquesta comissió es reunirà una vegada a l’any i serà l’encarregada de fer el
seguiment i l’avaluació del compliment d’aquest conveni, vetllar per l’assoliment de les
seves finalitats, proposar el desenvolupament d’actuacions per convenis específics i
resoldre les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts.
Quarta. Especificacions
Les especificacions de les actuacions previstes en la clàusula segona i de les altres
que es puguin dur a terme en el futur s’establiran en convenis específics sobre les
condicions i aportacions de cada una de les institucions, que s’hauran d’ajustar al marc
pressupostari corresponent i tenir l’aprovació de l’òrgan competent de cada entitat. Per
al desenvolupament concret dels convenis específics les dues institucions designaran
uns interlocutors.
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Cinquena. Desenvolupament
DUODA i ’ICD segons la seva disponibilitat, facilitaran els mitjans necessaris per al
bon desenvolupament i execució d’aquest conveni.

Sisena. Protecció de dades
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni i dels
específics que se’n derivin tindrà caràcter confidencial, si no és que s’acordi
expressament el contrari.

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni i
dels específics que se’n derivin, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als
previstos en aquest, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment
de la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut
d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament
es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni
cessions a tercers no permesos per les lleis.

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni i dels específics que se’n
derivin, en cas

que siguin necessaris, les parts es comprometen a respectar la

normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas, especialment la
LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i
el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD. També es comprometen a adoptar les mesures de
seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat
sobre aquestes.

Setena. Publicitat
El DUODA i l’ICD podran donar publicitat per qualsevol mitjà de l'existència d'aquest
acord de col·laboració, com també a través dels respectius llocs web. Amb aquesta
finalitat, podran utilitzar també els noms, logotips i altres elements identificatius
respectius. Aquesta publicitat, però, no inclou la difusió dels resultats ni detalls dels
convenis de col·laboració que puguin afectar o perjudicar drets de propietat industrial o
comercial, o d'altres protegits per l’ordenament jurídic. En la informació que es divulgui
per mitjà del lloc web s’autoritza d'incloure un enllaç al lloc web de l’altra part.

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

Vuitena. Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des del mateix moment de la seva firma i podrà ser
modificat i ampliat per acord mutu entre les dues parts.
S’estableix un termini de vigència de dos anys, prorrogables tàcitament en períodes
anuals successius, excepte que una de les parts comuniqui a l’altra, amb dos mesos
d’antelació, la seva voluntat d’extingir-lo abans del termini establert, o de la seva
pròrroga.

Novena. Extinció
Sens perjudici del que es preveu al pacte anterior, seran causes d’extinció anticipada
les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni.
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als
pactes.
- Les causes generals establertes a la legislació vigent.
Desena. Jurisdicció
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest Conveni seran resoltes
entre les parts, i en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i
data indicats a l’encapçalament

Joan Elias i Garcia,

Núria Balada Cardona

DUODA

ICD

