CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 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

Barcelona, 19 de maig de 2016

REUNIDES
D'una part, el senyor Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), nomenat per Decret 168/2013, de 28 de maig, que actua en
representació d'aquesta, domiciliada a Barcelona, plaça de la Mercè, 12, i amb
CIF Q5850017D, en virtut de les competències que li atorga l'article 52.n) dels
seus Estatuts, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre.
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, del departament de la Presidència, 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 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.
MANIFESTEN
I. Que la UPF creada per la Llei 11/1990, de 18 de juny i, segons l’article 1 dels
seus Estatuts, aprovats per Decret 209/2003, de9 de setembre, és una
universitat pública que presta ensenyament superior mitjançant l’estudi, la
recerca i la docència.
II. Que la UPF 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
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activitats, els serveis i les tasques duts a terme pel mateix Institut o per les
associacions i les entitats col•laboradores.
V. Que l’ICD té com una de les prioritats fonamentals la incorporació
transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per
evitar qualsevol forma de discriminació.
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, atesa l’especificitat de la matèria i la naturalesa de les parts, s’adopta
la forma d’acord 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.
Per tot això, subscriuen aquest conveni marc de col•laboració, que es regeix
per les següents:

CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
L’objectiu del conveni és subvencionar la convocatòria d’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 UPF durant el curs 2015-2016 i
dotar-lo econòmicament.
Segona.- Abast institucional
Els treballs de recerca en matèria de gènere es realitzaran durant el curs 20152016. La convocatòria del premi, que s’adjunta a l’expedient del conveni, estarà
oberta fins al 5 de juliol del 2016 i el resultat es farà públic al setembre següent.
La UPF farà constar el logotip de l’ICD en el material editat, d’acord amb el
Programa d’Identificació Visual de la Generalitat i a fer constar en lloc visible i
preferencial la inscripció “En col·laboració amb l’Institut Català de les Dones”.
L’ICD formarà part de la Comissió avaluadora dels treballs.
Tercera.- Finançament
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L’ICD farà una aportació econòmica de 1.500 € amb càrrec a la partida
6010D/449000100/3220/0000 del pressupost de 2016. Aquest import es
distribuirà de la següent manera:
-1.000€ per la persona guanyadora
-500€ per la UPF, que els haurà de destinar a la facultat en la qual cursi el grau
la persona premiada i que es destinaran al fiançament d’activitats formatives,
divulgatives o de sensibilització en el camp de la igualtat de gènere.
Quarta.-Justificació i pagament
L’ICD tramitarà el pagament un cop s’hagi signat el conveni i s’hagin complert
els requisits següents:
-s’hagi justificat el pagament dels 1.000€ del premi a la persona guanyadora,
en base a la resolució de concessió dels premis.
-s’hagin presentat les factures per l’import de 500€ de les activitats en matèria
d’igualtat per part de la facultat corresponent.
La justificació s’haurà de portar a terme per part de la UPF una vegada
concedit i pagat el premi, sempre dins l’exercici pressupostari. La justificació del
pagament material s’acreditarà amb els rebuts individuals, per la persona
guanyadora, en un termini màxim de 15 dies des del lliurament formal dels
premis o amb el corresponent comprovant de la transferència.
La UPF tindrà l’obligació de procedir al reintegrament dels fons percebuts en
els supòsits previstos a l’article 15 LGS i també la de sotmetre’s, tal com indica
l’article 96.d) TRLLFP, a la comprovació i control per part de:
-l’entitat concedent
-la Intervenció de la Generalitat de Catalunya
-el Síndic de Greuges
-d’altres òrgans competents
Cinquena.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura i tindrà vigència
fins al 31 de desembre de 2016
Sisena.- 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.

Setena.- Protecció de dades i transparència
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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.
El Conveni s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Vuitena.- 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 Universitat Pompeu Fabra

Per l’Institut Català de les Dones

Jaume Casals Pons
Rector

Teresa M. Pitarch i Albós
Presidenta
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