CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA I
L’INSTITUT CATALÀ DE ELS DONES PER AL PORTAL CÀNTIC (CATÀLEG
D’AUTORITATS DE NOMS I TÍTOLS DE CATALUNYA)

Barcelona, a 15 de gener de 2018 .

REUNITS
D'una part la senyora Eugènia Serra Aranda, directora de la Biblioteca de
Catalunya
I d'altra part, la senyora Núria Balada Cardona, presidenta de l'lnstitut Català de
les Dones (ICD)

ACTUEN
La primera, en representació de la Biblioteca de Catalunya, en virtut de les
facultats que li confereix l’article 15 de la Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de
Catalunya.
I la segona , 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 i es refonen i deroguen
íntegrament el Decret 267/1989, de 25 d’octubre i el Decret 19/1990, de 23 de
gener.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i

EXPOSEN
PRIMER. Que la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) vol impulsar un portal de creació d’un únic
catàleg d’autoritats de Catalunya, que rep el nom de Catàleg d’autoritats de noms i
títols de Catalunya, d’ara en endavant CÀNTIC.

SEGON. Que aquest portal CÀNTIC consisteix en la creació d’un catàleg únic
d’accés públic als registres d’autoritat tant de noms com de títols creats
cooperativament per les biblioteques catalanes.
TERCER. Que la Biblioteca de Catalunya té l’objectiu, a partir d’aquest catàleg,
d’arribar a normalitzar els punts d’accés dels catàlegs bibliogràfics, millorar la
comunicació entre els diferents catàlegs i sobretot afavorir la cerca i la recuperació
de la informació.
QUART. Que la Biblioteca de Catalunya vol realitzar el portal CANTIC en
col·laboració amb aquelles biblioteques individuals, grups de biblioteques i serveis
bibliogràfics que puguin aportar registres d’autoritat.
CINQUÈ. Que l’Institut Català de les Dones (ICD) adscrit al Departament de
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.
SISÈ. Que un dels objectius de l’ICD, d’acord amb la seva llei de creació, és
recopilar informació i documentació sobre la situació actual de la dona a Catalunya
i que està interessat a divulgar les activitats, els serveis i les tasques dutes a terme
pel mateix Institut o per les associacions i les entitats col·laboradores.
PACTES
PRIMER. La finalitat del present conveni és establir els termes de la col·laboració
entre la Biblioteca de Catalunya i l’ICD per dur a terme el portal CÀNTIC.
SEGON. La Biblioteca de Catalunya coordinarà les tasques relacionades amb
l’elaboració, el manteniment i la distribució de la documentació tècnica i els cursos
de formació necessaris per a poder participar-hi.
TERCER. La Biblioteca es compromet, durant el període d’incorporació, a revisar
un mínim de cinquanta i un màxim de cent registres d’autoritats creats per cada
bibliotecari format i a proporcionar l’ajut i el suport necessari passat aquest període
inicial.
QUART. L’ICD crearà els registres d’autoritat en el Catàleg col·lectiu de les
universitats de Catalunya (CCUC) d’acord amb la normativa i els procediments
establerts.
L’ICD farà difusió dels registres creats entre els participants del catàleg d’acord
amb els procediments establerts.

CINQUÈ. L’ICD es compromet a mantenir actualitzats en el seu catàleg local els
registres d’autoritat del CÀNTIC que li són necessaris.
SISÈ. L’ICD crearà els registres d’autoritat corresponents al procés de
catalogació corrent de registres bibliogràfics; tanmateix la Biblioteca de Catalunya i
L’ICD poden identificar de forma conjunta les autoritats a incloure en el catàleg.
SETÈ. La Biblioteca de Catalunya es compromet a fer visible els registres
d’autoritats creats mitjançant el portal creat per al CÀNTIC, així com la participació
de L’ICD en el portal CÀNTIC.
VUITÈ. La participació en el portal CÀNTIC no implica cap mena d’exclusivitat per
part de la Biblioteca ni de l’ICD sobre els registres d’autoritat. Els registres
d’autoritat restaran a disposició pública en accés obert i de forma gratuïta.
NOVÈ. Amb la finalitat de coordinar i fer el seguiment del present Conveni, es
constituirà una Comissió Mixta que estarà formada per un representant de
cadascuna de les parts. Per la part de Biblioteca de Catalunya serà la persona
Responsable del portal CANTIC. Per part de l’ICD serà la Responsable del Centre
de Documentació
DESÈ. La durada d’aquest conveni és de quatre anys, a comptar des del moment
de la seva signatura, sense perjudici que se’n pugui prorrogar la seva vigència
mitjançant la signatura d’addendes. En qualsevol moment les parts poden
rescindir-ne la vigència per mutu acord.
ONZÈ. 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.
DOTZÈ. 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.
TRETZÈ. 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.
Pel que respecta la publicitat oficial, 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.

I en prova de conformitat i aprovació, ambdues parts signen aquest document per
duplicat, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Biblioteca de Catalunya

Institut Català de les Dones

Eugènia Serra Aranda

Núria Balada Cardona

