ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I
DE RECERCA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA
DE PREMIS DE RECERCA JOVE

Barcelona, 14 de juny de 2012
REUNITS, REUNIDES

D’una part, el Sr. Pere Pardo i Sabartés, director executiu de l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca (en endavant, AGAUR), amb domicili social a Passeig Lluís Companys
23, 08010, Barcelona i CIF Q0801117C en virtut del que preveu l’article 16 del Decret 168/2002,
d’11 de juny, pel qual s’aproven els seus Estatuts i amb poders suficients en virtut d’escriptures
públiques atorgades davant el Notari de Barcelona José Eloy Valencia Docasar en data 10 de
març i número de protocol 480.
I, de l’altra part, la Sra. Montserrat Gatell Pérez, com a presidenta de la Junta de Govern de
l’Institut Català de les Dones (en endavant, ICD), amb domicili social a la Plaça Pere Coromines 1,
de Barcelona amb el NIF Q5850014A, en virtut del Decret 195/2011 de 18 de gener. Atès també
l’article 8 del Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual es modifica l’estructura orgànica de l’ICD,
l’article 21 del Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos
departaments de l’Administració de la Generalitat i el Decret 63/2011, de 4 de gener,
d’estructuració del Departament de Benestar Social i Família.
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 el foment de l’esperit científic del jovent ha estat sempre un dels objectius de la política de
recerca de la Generalitat i, durant els propers anys, es consolidarà com una línia d’actuació
aferrada a un històric de més de 25 anys i, alhora, promotora de canvi i innovació. En aquest
context es publica la convocatòria de Premis Recerca Jove.
Enguany, a més, inclouen un nou reconeixement per al millor treball sobre les dones i les seves
aportacions, el premi Reginó, iniciativa que s’ha desenvolupat conjuntament amb l’Institut Català
de les Dones.
II- Que atesa l’especificitat de la matèria i la naturalesa de les parts, aquest conveni resta exempt
de l’àmbit de la contractació pública 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,
essent el seu règim jurídic, entre altres, l’establert en els articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les adminsitracions públiques de Catalunya i en
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions púbiques
i del procediment administratiu comú.
D’acord amb aquests antecedents, les parts:
ACORDEN
Primer.- El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’ICD i l’AGAUR en el premi
Reginó de la convocatòria de Premis Recerca Jove, per fomentar l’esperit científic del jovent i que
té per objecte atorgar premis amb l’objectiu de premiar l’esforç d’alumnes d’ensenyament
secundari que, sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball de recerca en llengua
catalana que els permeti l’aplicació dels coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la

interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres d’ensenyament
secundari en el foment de la participació de llurs tutors i tutores i alumnes en aquesta
convocatòria.
En concret, el premi Reginó és per fomentar temes relacionats amb les aportacions de les dones,
la perspectiva de gènere, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones o altre relacionats.
Segon.- L’AGAUR s’encarregarà de tota la gestió de la convocatòria del premis Recerca Jove, en
el quals s’inclou el premi Reginó i l’ICD participarà en la selecció dels premiats.
Pel que fa al finançament l’ICD col·laborarà amb una aportació econòmica d’un màxim de 3.250
euros, amb càrrec a la partida 6010D/483000100/3220/0000 del pressupost de 2012. La tramitació
d’aquesta aportació es farà una vegada signat el conveni. La resta de l’import d’aquesta
convocatòria serà assumit per l’AGAUR.
Tercer.- Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà vigència
fins al 31 de desembre de 2012.
Quart.- Per tal de fer el seguiment i justificació del present conveni, l’AGAUR realitzarà un informe
tècnic que descriurà el procediment d’atorgament i la resolució dels premis atorgats.
Es podrà crear una comissió de seguiment integrada per un membre de l’ICD i un membre de
l’AGAUR. 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.
Cinquè.- Seran causes d'extinció del conveni, d'una banda, l'incompliment total o parcial dels
pactes subscrits, l'incompliment de les disposicions legals d'aplicació, i, d'altra banda, la finalització
del termini establert.
Sisè.- 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.
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