ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I L’INSTITUT CATALÀ DE
LES DONES PER TAL DE CONVOCAR UN PREMI AL MILLOR TREBALL
DE FI DE GRAU DE RECERCA EN MATÈRIA DE GÈNERE PER AL CURS
2015-16

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de setembre del 2016

REUNIDES
D'una part, la senyora Esther Zapater Duque, degana de la Facultat de Dret de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) nomenada per resolució del rector
de data 5 de juny de 2014, domiciliada al carrer de la Vall Moronta, Edifici B,
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i amb NIF Q0818002H , en virtut de
les competències que li atorga els Estatus de la UAB.
De l’altra, la senyora Teresa Maria Pitarch i Albós, 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 152/2016, de 2 de
febrer, 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 la UAB és una universitat pública, que desenvolupa activitats de
docència, recerca, transferència de coneixement i tecnologia i
desenvolupament científic.
II. Que la UAB té la voluntat de promoure la investigació i la difusió d’estudis
sobre el gènere i les dones entre la comunitat universitària.
III. Que l’ICD, adscrit al Departament de la 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.
IV. 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 també 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.
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V. Que la UAB i lCD van signar un conveni marc de col·laboració en data 5 de
juliol de 2007 i, tal com s’indica al Pacte Primer, últim paràgraf, el
desenvolupament de les actuacions previstes es desenvoluparà mitjançant
convenis específics.
VI. 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.
VII. 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 (LCSP), es pot articular la col•laboració entre aquestes dues institucions
mitjançant la fórmula de conveni, que es regeix pels articles 108 i concordants
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques (LRJ).
Per tot això, subscriuen aquesta Addenda al conveni marc de col•laboració,
que es regeix per les següents:

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objectiu la 1a Addenda al Conveni marc de col·laboració entre la UAB i l’ICD
és convocar un Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) per a recerques
realitzades en temàtiques de gènere elaborades per estudiants de grau de la
UAB durant el curs 2015-2016.
Segona.- Abast institucional
L’activitat es portarà a terme durant el curs 2015-2016. La convocatòria del
premi, que s’adjunta com a annex 1 a aquesta Addenda al conveni, estarà
oberta fins al juny del 2016 i el resultat es farà públic l’últim trimestre del 2016.
L’ICD formarà part de la Comissió avaluadora dels treballs i aportarà com a
premi un present adient a la convocatòria.
Tercera.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura i tindrà vigència
fins al 31 de desembre de 2016
Quarta.- Causes d’extinció
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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.
Cinquena.- 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.
S’estableix, així mateix, l’obligatorietat de complir les previsions de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern. El conveni s’haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i cal inscriure’l al Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de Generalitat.

Sisena.- 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.

Per la UAB

Per l’ICD

Esther Zapater Duque
Degana

Teresa M. Pitarch i Albós
Presidenta
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ANNEX I.BASES PER PREMIAR TREBALLS DE FI DE GRAU DE LA
FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

La Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ Institut Català
de les Dones proposen premiar els millors Treballs de Fi de Grau per
promoure estudis de gènere.
1.
Aquesta convocatòria està oberta als alumnes dels graus i dobles graus
que s’ imparteixen a la Facultat de Dret i que han realitzat el Treball de Fi de
Grau sobre temes relacionats amb el gènere.
2.
Aquests premis tenen com objectiu fomentar l’ interès per la recerca en
relació amb les dones i les seves aportacions a la societat. Poden optar a
aquests premis els treballs que temàticament tractin qüestions relacionades
amb aspectes jurídics i socials que tinguin com a destinatàries a les dones en
qualsevol aspecte de l’ àmbit públic o privat i/o en diferents èpoques
històriques, la perspectiva de gènere, la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones o altres temes relacionats.
3.
Els treballs seran sempre de contingut acadèmic i científic i hauran d’
haver estar elaborats com a Treball de Fi de Grau dins del curs de la
convocatòria del premi.
4.
Els treballs es presentaran a proposta i amb el vist i plau del professor/a
tutor/a del mateix. El termini de presentació coincidirà amb l’ avaluació final dels
Treballs de Fi de Grau i en la seva defensa davant del tribunal. La data
aproximadament serà a mitjans del mes de juny, en funció del calendari
acadèmic de la Facultat de Dret.
5.
La presentació i l’ extensió dels treballs es farà d’ acord amb les normes
dels TFG establertes per la Facultat de Dret.
6.
El jurat del premi estarà presidit per el/la degà/na de la Facultat de Dret
de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ integraran tres professors/es del
mateix Centre, i una persona en representació de l’Institut Català de les
Dones.
7.
El premi consistirà en un reconeixement de l’Institut Català de les Dones
i s’entregarà en un acte acadèmic a la Facultat de Dret, del qual s’avisarà
oportunament.
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