CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER A LA REALITZACIÓ DE SESSIONS
FORMATIVES ALS ENS LOCALS DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES
DE L’EBRE PER POTENCIAR L’EMPRENEDORIA FEMENINA
Barcelona, 22 de juny de 2012
REUNITS/REUNIDES
L’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, amb domicili
al passeig de Sant Antoni número 100 de Tarragona i amb número d’identificació fiscal
P4300000I, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple en sessió constitutiva
de la corporació de 8 de juliol de 2011.
La Sra. Montserrat Gatell i Pérez, 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 Família.
Assisteix a l’acte la Sra. Pilar Sánchez Peña secretària general de la Diputació de
Tarragona com a fedatària, en ús de les facultats conferides per l’article 1.2. a) de la
DA segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d’aquest document,
EXPOSEN
I. La Diputació de Tarragona promou iniciatives destinades a estimular l’activitat
econòmica local. Des de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
s’impulsen accions destinades al foment de l’emprenedoria amb les següents finalitats:
•
•
•

Promoure l’esperit emprenedor
Fomentar la creació d’empreses (autoocupació)
Donar suport als emprenedors i les emprenedores en la creació d’empreses

L’Institut Català de les Dones creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les seves
finalitats la de fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a la dona,
mitjançant l’establiment de convenis amb entitats públiques i privades.
II. Que atesa la naturalesa de les parts i el seu objecte, aquest conveni resta exclòs de
l’àmbit de la contractació administrativa d’acord amb l’article 8.2 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.
D’acord amb aquests antecedents, les parts:

ACORDEN
Primer. Objecte del conveni
El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’ICD i la Diputació de
Tarragona per a la realització de sessions formatives de foment de l’emprenedoria
femenina als ens locals del Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre. Aquestes
accions es dirigeixen a millorar l’ocupabilitat de les dones que volen incorporar-se al
mercat laboral, capacitar-les per respondre a les noves demandes del mercat laboral i
reflexionar sobre la situació de crisi i les perspectives de futur.
Segon. Abast institucional de la col·laboració
La Diputació de Tarragona, mitjançant la tècnica d’igualtat de l’Àrea de Recusos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, s’encarregarà de la dinamització de les
sessions formatives als ens locals amb l’objectiu de potenciar l’emprenedoria
femenina.
L’ICD s’encarregarà de la comunicació i difusió de les sessions mitjançant el Catàleg
de Serveis de l’Institut Català de les Dones als ens locals del Camp de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre. Caldrà fer constar la col·laboració de la Diputació de Tarragona al
material de difusió de les sessions.
La Diputació de Tarragona i l’ICD s’ocuparan conjuntament de la gestió de la
col·laboració que regula el present conveni.
Les entitats locals interessades en rebre les sessions formatives hauran de fer la
corresponent petició a l’ICD, i aquest ho traslladarà a la Diputació de Tarragona.
Amdues institucions planificaran el calendari de sessions. S’atendran les peticions
rebudes en funció de l’ordre de recepció i de la disponibilitat de la tècnica d’igualtat de
la Diputació de Tarragona. Per a l’anualitat 2012 es preveuen un màxim de 10
sessions formatives.
Per al compliment de l’objecte del conveni, les dues parts participaran amb mitjans
propis.
Tercer. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà vigència
fins al 31 de desembre de 2012.
Quart. Causes d’extinció
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.
Cinquè. Protecció de dades
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà
caràcter confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni i
dels específics que se’n derivin, no podent utilitzar-les per a usos diferents als
previstos en aquest, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment
de la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut
d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament
es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni
cessions a tercers no permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni i dels específics que se’n
derivin, en cas de ser necessaris, les parts es comprometen a respectar la normativa
de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de
seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat
sobre aquestes.
Sisè. Jurisdicció
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest Conveni seran resoltes
entre les parts, i en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

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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