CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE
CATALUNYA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES EN RELACIÓ AMB LES
ACTIVITATS PER A L’ANY 2016
Vic, 27 de maig de 2016

REUNIDES
D’una part, el senyor Jordi Montaña i Matosas, rector Magnífic de la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya, en el seu nom i representació, que actua d’acord
amb els poders atorgats a favor seu pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes
(FUB), entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (en
endavant, UVic-UCC), domiciliada al carrer Sagrada Família, 7, de Vic. La FUB està
inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
150 i identificada amb el NIF número G-58020124.
De l’altra, la senyora Teresa Maria Pitarch i Albós, presidenta de l'lnstitut Català de les
Dones (ICD), nomenada pel decret 152/2016, de 2 de febrer, 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. Facultada per a la 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’institut Català de les Dones.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d’aquest document,

EXPOSEN
I. Que la UVic-UCC té els Estudis de Gènere com a línia estratègica de recerca i
transferència de coneixement. I que, l’activitat investigadora i la divulgació científica
d’aquesta àrea d’especialització es coordina des del Centre d’Estudis Interdisciplinaris
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de Gènere (CEIG), Centre de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVicUCC.
II.- 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.
III.- Que, atesa l’especificitat de la matèria i la naturalesa de les parts, 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, i s’adopta la forma de conveni de col·laboració, pel que
fa a la subvenció directa, per ser el mitjà més eficient per assolir els objectius fixats,
sent exigibles el mateixos requisits que estableix el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya (TRLFP), especialment els articles 90.3.c), 94.2 i 94.5 així com l’article
22.2.c) de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions i el capítol II
del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
IV.- Que la subscripció del conveni comporta l’atorgament d’una subvenció directa en
quant a la publicació i la jornada i en quant als premis una subvenció com a entitat
col·laboradora i li és aplicable el règim jurídic del decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, especialment el
capítol IX; així com també la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS).
D’acord amb aquests antecedents, les parts:

ACORDEN
Primer. Objecte del conveni
El present conveni té per objecte regular l’atorgament d’una subvenció directa de l’ICD
a la UVic-UCC en relació a:
- Publicació del llibre Col·lecció Capsa de Pandora
-Workshops i jornada Emprenedoria i gènere
I la participació de l’ICD, mitjançant una aportació econòmica, als premis:
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-Premi als millors treballs de recerca de Batxillerat sobre gènere
-Premi al millor Treball de Final de Grau de la UVic-UCC sobre gènere “Francesca
Bartrina”
Qualsevol modificació del projecte establert als annexos del present conveni haurà de
ser autoritzat per l’ICD.

Segon. Abast institucional
L’ICD col·laborarà amb el finançament de les activitats amb una aportació econòmica
d’un màxim de 4.000€, amb càrrec a la partida 6010D/483000100/3220/0000 del
pressupost de 2016. (Annex I. Pressupost).
L’import de la subvenció directa no pot superar, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d’altres entitats públiques o privades, el cost de l’activitat a desenvolupar.
La UVic-UCC s’encarregarà de l’organització de les activitats i haurà de fer constar el
logotip de l’ICD en el material editat, d’acord amb el Programa d’Identificació Visual
(PIV) de la Generalitat.

Tercera. Justificació i pagament
L’ICD tramitarà el pagament relatiu als premis, com a aportació directa, un cop signat
el conveni i justificat l’atorgament dels premis.
Respecte a les altres dues activitats (Publicació i Jornada) i a les despeses de difusió,
el pagament es tramitarà un cop signat aquest conveni i prèvia presentació de les
factures com a justificació de la seva realització material.
Les justificacions s’hauran de portar a terme abans del 30 de novembre de 2016.
La UVic-UCC, pel que fa a la subvenció directa de Publicació i Jornada, tindrà
l’obligació de procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a
l’article 37 LGS i també la de sotmetre’s, tal com indica l’article 95.c) LFP, a la
comprovació i control per part de:
-l’entitat concedent
-la Intervenció de la Generalitat de Catalunya
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-el Síndic de Greuges
-d’altres òrgans competents
L’ICD podrà reajustar l’import atorgat en cas que es justifiqui un import inferior a la
subvenció atorgada.
Pel que fa a l’aportació de l’ICD als premis, el règim serà l’establert als articles 12, 15,
16 LGS i 91.c i 96.d) LFP, referents a les entitats col·laborades.

Quart. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà
vigència fins al 31 de desembre de 2016.

Cinquè. Causes d’extinció.
Seran causes d'extinció del conveni, d'una banda, l'incompliment total o parcial dels
pactes subscrits, l'incompliment de les disposicions legals d'aplicació, i, d'altra banda,
la finalització del termini de vigència establert.
Els supòsits previstos en l’article 37 LGS comportaran l’obligació de procedir al
reintegrament dels fons percebuts, pel que fa a la subvenció directa (Publicació i
Jornada).
Sisè. 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.
De la mateixa manera, les parts hauran 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 al web
del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Setè. 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.
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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.

Sr. Jordi Montaña i Matosas

Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós

Rector de la Universitat de Vic-

Presidenta de

Universitat Central de Catalunya

l’Institut Català de les Dones

Presidenta
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Annex I
Pressupost
1-Premi als millors treballs de recerca de Batxillerat sobre gènere,

1.500€

2-Premi al millor Treball de Final de Grau de la UVic-UCC sobre
gènere “Francesca Bartrina”

1.000€

3-Jornada i workshop sobre gènere i emprenedoria

500€

4-Publicació del llibre “Pedagogies per una educació de la igualtat
en la diferència. Límits i projeccions de la coeducació”
(Col•lecció Capsa de Pandora)

1.000€

COST TOTAL= 4.000€
Annex II
Activitats
-Premi als millors treballs de recerca de Batxillerat sobre gènere
Reedició del premi “Institut Català de les Dones” al millor treball de recerca de
batxillerat sobre gènere. El jurat estarà composat per membres de l’ICD i del CEIG.
-Premi al millor Treball de Final de Grau de la UVic-UCC sobre gènere
“Francesca Bartrina”
Per tal de promoure els Treball de Final de Grau (TFG) en gènere, aquest curs
2015/16 es continua amb el Premi Francesca Bartrina al millor TFG sobre gènere de la
UVic-UCC.
-Jornada i workshop sobre gènere i emprenedoria
Amb la voluntat d’aprofundir i difondre els avenços que s’estan duent a terme pel que
fa a la recerca les experiències i les polítiques implantades en el camp de les dones i
l’emprenedoria, el grup de recerca emergent Emprèn de la Facultat d’Empresa i
Comunicació ha dissenyat aquest simposi.
-Publicació del llibre “Pedagogies per una educació de la igualtat en la
diferència. Límits i projeccions de la coeducació” (Col•lecció Capsa de Pandora)
Publicació d’un nou títol dins la col·lecció Capsa de Pandora dedicat a la reflexió sobre
els límits i potencialitats de la coeducació.
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