CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ XARXA FEMINISTA I L’INSTITUT CATALÀ DE
LES DONES EN RELACIÓ AMB LA CELEBRACIÓ D’UNES JORNADES
FEMINISTES AL 2016

Barcelona, 1 de juny de 2016
REUNIDES
D’una part, la senyora Montserrat Otero, presidenta de l’Associació Dinamitzadora de
la Xarxa Feminista amb CIF G-60799418, domiciliada al c. Ripoll 25, 08002 de
Barcelona.
I, de l’altra part, 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.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en el termes
d’aquest conveni.
EXPOSEN
I.- Que l’Institut Català de les Dones 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.
II. Que la Xarxa Feminista va sorgir després de la celebració de les Jornades “20 anys
de feminisme a Catalunya” i constitueix un espai de relació política entre dones
feministes
III. Que des de fa 40 anys, el moviment feminista català té una cita especial en els
anys acabats en 6 i per aquest any 2016 es proposa fer una gran trobada feminista al
juny.
IV. Que, atesa l’especificitat de la matèria i la naturalesa de les parts, s’adopta la forma
de conveni 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 , les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient
per subscriure aquest conveni, i acorden formalitzar-lo i obligar-se de conformitat amb
les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objectiu del present conveni és finançar la trobada que portarà a terme durant el mes
de juny de 2016 l’Associació Dinamitzadora de la Xarxa Feminista, on es portaran a
terme unes jornades obertes a la reflexió entorn al feminisme. (Dossier de Contingut i
organització).
Segona.- Compromisos de les parts
La Xarxa Feminista s’encarregarà de l’organització de la trobada i les jornades
feministes així com d’incloure el logotip de l’ICD en el material editat, d’acord amb el
Programa d’Identificació Visual (PIV) de la Generalitat.
L’ICD col·laborarà amb un finançament de 15.000€, que s’imputaran a la partida
6010D/482000100/3220/0000 del pressupost de 2016.
Tal com indica l’article 94.1.4) del TRLFPC l’import de la subvenció concedida en cap
cas pot ésser d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions
d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de
l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
Qualsevol modificació del projecte que figura en l’annex ha de ser autoritzada per
l’ICD.
Tercera.- Justificació i pagament
L’aportació per part de l’ICD serà mitjançant transferència bancària, i els pagaments
que es faran efectius de la següent manera:
-50% amb la signatura del conveni i l’acceptació del pressupost definitiu
-50% amb la presentació de les factures justificatives corresponents
La justificació de la despesa s’haurà de portar a terme abans del 30 de novembre de
2016.
La Xarxa Feminista tindrà l’obligació de procedir al reintegrament dels fons percebuts
en els supòsits previstos a l’article 37 LGS. En el cas que es justifiqui un import inferior
a la subvenció atorgada, l’ICD tindrà la facultat de reajustar l’import atorgat.
Quarta.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà
vigència fins al 31 de desembre de 2016 i en tot cas, fins a la finalització de les
actuacions i les obligacions que se’n deriven.
Cinquena.- Confidencialitat, protecció de dades de caràcter personal i
transparència
Tant la Xarxa Feminista com l’ICD s’obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els
assumptes dels quals tinguin coneixement per raó de la present col·laboració, i no en
poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part. La

revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar
lloc a les responsabilitats corresponents.
Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés,
únicament dins del marc d’aquest conveni.
D’altra banda, en les comunicacions que es realitzin entre la Xarxa Feminista i l’ICD en
relació amb dades de caràcter personal o especialment protegides, ambdues parts
actuaran de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal.
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’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació, tal com indica l’article 110.3 de la
Llei 26/2010.
Sisena.- Comissió de seguiment
Es podrà crear una comissió de seguiment integrada per un membre de l’ICD i un
membre de la Xarxa Feminista. La comissió es reunirà amb la periodicitat que ella
mateixa estableixi i a petició de qualsevol de les parts.
La Comissió determinarà les seves normes de funcionament i en defecte d’aquestes
es regirà pel que estableix la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats.
Setena.- Causes de resolució
Seran causes de resolució anticipada del conveni les següents:
 El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
 La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
 L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
 La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
 Les causes generals establertes a la legislació vigent.
En aquests casos s’establirà, en funció de la causa concreta d’extinció i a la vista de la
situació particular de les actuacions en curs, la forma de terminació d'aquestes
actuacions.
Vuitena.- Resolució de conflictes
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació,
modificació, efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu acord de les parts.
Si no fóra possible l’acord de les parts, seran resoltes, d’acord amb les previsions de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques Catalunya i, en cas de qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts,
la jurisdicció competent serà la contenciosa administrativa dels tribunals de Barcelona.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en la data i ciutat esmentada.

Teresa Maria Pitarch i Albós
Presidenta
Institut Català de les Dones

Montserrat Otero
Presidenta
Xarxa Feminista

ANNEX I. PRESSUPOST
PRESSUPOST JORNADES
RADICAL-MENT FEMINISTES 2016

INGRESSOS PREVISTOS
Ajuntament de Barcelona

20.000,00 €

Diputació de Barcelona

20.000,00 €

Institut Català de les Dones

15.000,00 €

Recursos propis

3.000,00 €

TOTAL INGRESSOS

58.000,00 €

DESPESES PREVISTES
Salari+seg soc secretaria XF

15.000,00 €

Extensió territorial i suport varis (professional, transport)

1.850,00 €

Lloguer espai Pompeu Fabra 3, 4 i 5 juny

5.000,00 €

Inauguració
suport tècnic

2.500,00 €

lloguer 500 cadires i tarima

1.000,00 €

lloguer equip de so

1.500,00 €

Festa-Cloenda
lloguer espai vestíbul Estació Nord

2.493,85 €

lloguer 500 cadires i tarima

1.000,00 €

lloguer equip de so

1.500,00 €

suport tècnic

2.000,00 €

dinamització espai infantil

300,00 €

Vídeo recull jornades 3, 4 i 5 (cooptècniques)

1.500,00 €

Comunicació
Impressió cartell jornades

600,00 €

Impressió programa jornades

2.500,00 €

Impressió pancartes UPF+carrer 3, 4 i 5 juny

1.600,00 €

Fira/tenderols (gestió i coordinació)

1.000,00 €

Espai infantil (mainadera, talleristes, material)

1.000,00 €

Aportació restaurant

4.000,00 €

Suport FemArt "The dinner party"

1.000,00 €

Material fungible

1.000,00 €

Material per a lliurar a les participants

5.656,15 €

Recull jornades feministes 2016 (edició, maquetació i impressió)

4.000,00 €

TOTAL DESPESES

58.000,00 €

