CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I
L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER PROMOURE L’ORGANITZACIÓ
CONJUNTA D’ACTIVITATS D’INTERÈS RECÍPROC

A la ciutat de Barcelona, a 21 de novembre de 2011
REUNITS
Per una banda, l’Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, Rambla de Santa Mònica,
6-8 , i amb CIF S-0811001-G.
Per altra banda, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de
Govern de l’Institut Català de les Dones, amb domicili social a Barcelona, plaça Pere
Coromines, 1, i amb CIF Q-58/50014A.

ACTUEN
El primer, en representació del Departament de Cultura de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya , en virtut de les facultats que li atorga l’article 12.k de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 202/2010, de 27 de
desembre.
I la segona, en representació de l’Institut Català de les Dones en virtut del Decret
195/2011, de 18 de gener i el Decret 63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del
Departament de Benestar Social i Familia.

MANIFESTEN
I.-Que el Sistema de Lectura Pública de Catalunya, és el conjunt organitzat dels
serveis de biblioteca pública de Catalunya i s’estructura en biblioteques centrals –
comarcals o urbanes-, biblioteques locals, filials, serveis bibliotecaris mòbils i els
serveis de suport.
II.-Que, d’entre les seves finalitats, el Departament de Cultura ha de prestar serveis de
suport i fomentar la lectura pública, segons l’article 41 de la Llei 4/1993 del Sistema
Bibliotecari de Catalunya.
III.-Que el Departament de Cultura a més, promou el Foment de la lectura per millorar
l’hàbit i la competència lectora dels ciutadans ja que disposar d’una bona competència
lectora resulta fonamental per a les nacions que vulguin excel·lir en la societat del
coneixement
IV.-Que l’Institut Català de les Dones creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les
seves finalitats la de fomentar, en col·laboració amb els Departaments afectats, la
prestació de serveis específics a favor de les dones.
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V.-Que l’Institut Català de les Dones està interessat en donar a conèixer les seves
exposicions a les persones usuàries de les biblioteques públiques de Catalunya.
VI.-Que ambdues institucions han manifestat d’interès de coordinar-se i cooperar amb
l’objectiu de difondre, promoure i fomentar la lectura d’una banda, i els actes i
manifestacions culturals de l’altra, entre les persones usuàries del Sistema de la
Lectura Pública de Catalunya.
VII.- Que d’acord amb d’acord amb l’article 2.1 i l’article 4.1 c) de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, es pot articular la col·laboració mitjançant la
fórmula del conveni.
Segons el que s’ha exposat, les dues parts acorden subscriure aquest conveni de
col·laboració, en subjecció a les clàusules i els annexos següents:

CLÀUSULES
PRIMERA: Objecte del conveni
L’objectiu del conveni és regular la col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el
Departament de Cultura per promoure l’organització conjunta d’activitats d’interès
recíproc: exhibició d’exposicions que produeix l’Institut Català de les Dones a les
biblioteques públiques de Catalunya, organització d’activitats de foment de la lectura
com poden ser clubs de lectura,
conferències i l’assessorament en el
desenvolupament de la col·lecció de les biblioteques en les matèries pròpies de
l’Institut.

SEGONA: Compromisos i descripció de les tasques
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, l’Institut Català de les Dones:
1.-Posarà a disposició del Servei de Biblioteques les exposicions que produeixi d’acord
amb les seves disponibilitats per tal que el Servei de Biblioteques coordini la itinerància
a les biblioteques públiques. Així mateix, enviarà el material promocional de les
exposicions al Servei de Biblioteques, per tal que aquesta institució pugui distribuir-lo a
les biblioteques que acullin les exposicions i farà la comunicació de les exposicions a
través del web.
2- Assessorarà al Servei de Biblioteques en les seleccions bibliogràfiques sobre temes
del seu àmbit d’actuació i enviarà al Servei de Biblioteques aquelles publicacions que,
d’acord als criteris establerts pel Servei de Biblioteques, siguin d’interès per les
col·leccions de les biblioteques.
3- Col·laborarà amb el Servei de Biblioteques en l’organització d’altres activitats de
foment de la lectura a les biblioteques públiques: clubs de lectura, conferències ...

El Departament de Cultura, mitjançant aquest conveni, es compromet a:
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1.- Difondre les exposicions produïdes per l’Institut entre les biblioteques públiques
mitjançant els espais web i els canals 2.0 que actualment figuren a la xarxa
2.- Planificar i coordinar les itineràncies de les exposicions entre les biblioteques
públiques, així com els transports de les exposicions entre l’Institut i el Servei de
Biblioteques i entre el Servei de Biblioteques i les centrals de biblioteques. Els
transports entre les biblioteques són a càrrec de les biblioteques.
3.- Lliurar els calendaris d’itineràncies de les exposicions a l’Institut, mantenir
actualitzada la informació i informar a l’Institut de tots els canvis i incidències que es
produeixin.
4- Difondre les publicacions de l’Institut a les biblioteques públiques mitjançant els
espais web i els canals 2.0 que actualment figuren a la xarxa.
5- Col·laborar amb l’Institut en l’organització d’activitats de foment de la lectura a les
biblioteques i donar-les a conèixer mitjançant els espais web i els canals 2.0 que
actualment figuren a la xarxa.

TERCERA: Vigència i causes de resolució anticipada.
1.-Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència
d’un any, que es prorrogarà de forma automàtica per períodes anuals successius
excepte si una de les parts comunica a l’altra el seu desig de no renovar-lo amb una
antelació d’un mes abans de la finalització de la seva vigència.
2- Aquest conveni es podrà extingir per mutu acord de les parts, manifestat per escrit i
per incompliment, per alguna de les parts, de les obligacions derivades.

CINQUENA: Litigis i controvèrsies
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 fora possible l’acord de les parts, seran resoltes de conformitat amb la Llei
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

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.

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller
Departament de Cultura

Montserrat Gatell Pérez
Presidenta de la Junta de Govern
Institut Català de les Dones
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