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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER TAL DE POTENCIAR
ACTIVITATS CONJUNTES EN L’ÀMBIT DELS ESTUDIS DE GÈNERE
Barcelona, 11 de novembre de 2016
REUNIDES
D’una part, el Sr. Josep A. Planell, Rector Magnífic de la Universitat Oberta de Catalunya
(en endavant, UOC), amb el CIF G-60667813 i amb domicili social a Barcelona, avinguda
del Tibidabo, 39-43, en nom i representació d’aquesta universitat, que actua a l’empara de
l’acord pres pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en
endavant, FUOC) en data 11 de març de 2013, ratificat per l’acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2013, i d’acord amb els poders atorgats davant
el notari de Barcelona Sr. Francisco Armas Omedes, segons escriptura pública amb
número de protocol 1067, el 16 d’abril de 2013. La FUOC és titular de la Universitat Oberta
de Catalunya, reconeguda per la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la
Universitat Oberta de Catalunya.
De l’altra, la senyora Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta de l’Institut Català de les Dones
(en endavant, ICD), actuant en nom i representació de l’Institut 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 pel qual
l'Institut Català de les Dones resta adscrit al Departament de la Presidència.
Ambdues parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que
intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per
a subscriure’l.
MANIFESTEN
La UOC és una universitat sorgida de la societat del coneixement que té per missió facilitar
la formació de les persones al llarg de la vida, fent servir les noves tecnologies per a
superar les barreres del temps i l’espai. És objectiu de la UOC fer avançar la creativitat de
les persones i contribuir al progrés de la societat impulsant la recerca entorn de la societat
del coneixement.
Que la UOC té una clara voluntat de potenciar la interacció amb el teixit social, empresarial
i econòmic de l’entorn territorial per contribuir al desenvolupament socioeconòmic del
territori a través de la formació, la transferència de coneixement, la tecnologia i la
innovació.
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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.
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 tamé 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.
Que l’ICD té com a una de les prioritats fonamentals la incorporació transversal de la
perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per evitar qualsevol forma de
discriminació.
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.
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, es pot articular la
col·laboració entre aquestes dues institucions mitjançant la fórmula de conveni.
Per tot això, subscriuen aquest conveni marc de col·laboració, que es regeix per les
següents:
CLÀUSULES

Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la UOC i l’ICD amb la
finalitat de potenciar el desenvolupament d’activitats conjuntes en l’àmbit dels estudis de
gènere.
Segona. Accions a realitzar per les Parts
Les activitats conjuntes en l’àmbit dels estudis de gènere s’orientaran a:
-Promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional entre la UOC i l’ICD.
-Desenvolupar activitats de docència, investigació, transferència de coneixement i difusió
en matèries d’interès comú per a ambdues institucions.
-Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, llibres, publicacions
i altres recursos i materials d’interès per a ambdues institucions.
-Fomentar el debat i intercanvi d'experiències sobre tots aquells temes que puguin
beneficiar ambdues institucions.
-Col·laborar en l’estudi i l’execució de projectes i iniciatives que reportin beneficis a la
projecció d’ambdues institucions.
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-Facilitar, sempre que sigui possible, els espais que l’altra part pugui necessitar per dur a
terme accions de formació i difusió, amb la prèvia consulta de la disponibilitat i l’acceptació
del pressupost corresponent.
-Qualsevol altra acció relacionada amb les finalitats de les parts en la forma que es
decideixi en cada cas.
Tercera. Formalització d’accions conjuntes
La formalització de la realització de qualsevol de les accions que preveu la clàusula 2 s’ha
de fer per mitjà d’addendes, en què s’han de fixar els objectius i les obligacions de
cadascuna de les parts i les quals s’han d’unir com a annexos a aquest document.
La UOC i l’ICD poden portar a terme projectes, programes i altres formes de col·laboració
que acordin a l’empara d’aquest conveni, per mitjà de qualsevol institució o empresa en
què participin o que pertanyi al seu grup d’empreses.
Aquest conveni no és exclusiu ni excloent i les parts en poden formalitzar altres d’iguals o
semblants amb qualsevol entitat.
Quarta. Desenvolupament d’accions formatives
En el supòsit que ambdues parts col·laborin mitjançant una addenda per a desenvolupar
formació, tant pròpia com oficial, aquesta formació ha de quedar subjecta a la legislació
vigent en matèria de l’ensenyament superior que hi sigui aplicable.
Cinquena. Responsabilitat i representació
Les parts manifesten expressament que aquest acord de col·laboració no genera cap
vincle de representació, dependència o subordinació entre elles, per la qual cosa cap
entitat no pot representar l’altra en el compliment de les seves obligacions legals o
contractuals ni en l’assumpció de compromisos o responsabilitats.
La relació entre les parts derivada d’aquest conveni marc o de qualsevol forma de
col·laboració que s’acordi a l’empara d’aquest conveni és una relació entre contractants
independents. Les parts reconeixen que aquest conveni no genera cap tipus de relació
laboral, societària, d’agència o franquícia, de fet o de dret, entre les parts, i cap de les parts
no pot actuar o presentar-se davant de terceres persones com a tal. Cada part ha de portar
a terme els seus compromisos sota la seva responsabilitat exclusiva, amb els seus propis
mitjans i de conformitat amb la llei.
Sisena. Propietat intel·lectual i industrial
Les parts acorden que, llevat que hi hagi una regulació específica recollida en una addenda
com a acord específic, aquest conveni marc no atorga cap dret respecte de la propietat o
titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial de cadascuna de les parts, excepte
per al que preveu la clàusula 7.
La propietat intel·lectual i industrial comprèn els drets d’autor (obres literàries i artístiques) i
els seus drets connexos (artistes, intèrprets o executants, productors de fonogrames i
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organismes de radiodifusió), així com les invencions, els dissenys industrials, els signes
distintius, etc.
Qualsevol forma de propietat intel·lectual i industrial reconeguda legalment s’ha d’incloure
en aquest pacte.
Setena. Màrqueting i difusió
Cadascuna de les parts declara i garanteix que és titular o té un títol suficient per a
l’explotació comercial de tots els drets dels noms, logos i marques respectius i qualsevol
altre bé protegit per les lleis en matèria de propietat industrial.
Així mateix, les parts s’autoritzen recíprocament a fer servir els seus logos, noms
comercials, marques i altres elements d’identitat corporativa sobre els quals siguin titulars
de propietat intel·lectual amb la finalitat única de desenvolupar l’objecte d’aquest acord.
Vuitena. Protecció de dades
Les parts acorden que els assumptes específics sobre protecció de dades de caràcter
personal s’han d’acordar en les addendes que desenvolupin les modalitats de col·laboració
objecte d’aquest conveni, que, si escau, signin les parts.
Novena. Confidencialitat
Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació
que s’hagin subministrat a l’altra part durant la vigència d’aquest document. Ambdues parts
també acorden no divulgar aquesta informació a cap persona o entitat, exceptuant-ne els
treballadors, amb la condició que també mantinguin la confidencialitat i només en la
mesura que sigui necessari per a executar correctament aquest document.
L’acord de confidencialitat continua vigent fins i tot després que s’extingeixi aquest
document, sigui quina en sigui la causa.
Desena. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de signar-lo i té una durada de dos [2] anys,
que es podrà prorrogar tàcitament per períodes iguals. No obstant això, les parts poden
resoldre l’acord mitjançant una comunicació per escrit i fefaent a l’altra part, amb dos [2]
mesos d’antelació.
Onzena. Extinció
Són causes de resolució d’aquest docuement les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni, que
donarà dret a l’altre part a resoldre unilateralment aquest acord, cosa que es farà efectiva
en un període de trenta [30] dies a partir de la notificació.
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre aquest
document, amb un preavís de dos mesos, sense que això afecti les accions ja començades
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i pendents d’acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions contretes per cadascuna de
les parts fins al moment de la resolució.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- Les causes generals establertes a la legislació vigent.
Dotzena. Comissió de seguiment
Ambdues parts acorden que qualsevol addenda que derivi d’aquest conveni i desenvolupi
pactes concrets ha de contenir una comissió de seguiment formada per un o més
representants de cada entitat. Aquesta comissió s’ha de reunir quan alguna de les parts ho
sol·liciti o bé un cop l’any i ha de dictar les normes internes de funcionament.
La comissió té com a funcions la programació, el seguiment i la valoració de les activitats
pactades en l’addenda o el conveni corresponent, i l’aclariment de tots els dubtes que es
puguin plantejar en la interpretació i l’execució d’aquests documents.
Cada projecte, programa o qualsevol altra forma de col·laboració ha de contenir, entre
d’altres, els aspectes relacionats amb les aportacions de cadascuna de les parts, el
calendari d’actuacions i la durada de les activitats.
Tretzena. Jurisdicció
Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i dur a
bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per a complir
aquest acord a satisfacció d’aquestes.
Qualsevol controvèrsia s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si no arriben a un
acord, les parts convenen que les qüestions litigioses que derivin de la interpretació,
l’aplicació o l’execució dels acords que estableix aquest document són de coneixement i
competència dels jutjats i tribunals de Barcelona de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Catorzena. Llei aplicable
Aquest document es regeix pel que estableixen les seves clàusules. Els aspectes que no
s’hi preveuen es regeixen per la legislació espanyola vigent.
Les parts acorden que, a l’efecte de notificacions, s’estableixin els domicilis socials
d’ambdues institucions.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i data
indicats a l’encapçalament
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