ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ABACUS COOPERATIVA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES
DONES EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE MICRORELATS 2012

Barcelona, 26 de setembre 2012

REUNITS, REUNIDES
D’una part, el Sr. Narcís Castanyer Bachs com a President d’Abacus Cooperativa, amb domicili
social al carrer Perú, núm. 186 de Barcelona amb el NIF 46031901T
I, de l’altra, 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 Q58/50014A.

INTERVENEN
El Sr. Narcís Castanyer Bachs en nom i representació d’ABACUS cooperativa SCCL en virtut dels
poders atorgats a la reunió del Consell Rector de la cooperativa de data 21 de juny de 2012,
domiciliada al carrer Perú, 186, amb el CIF número F08226714, i inscrita al Registre de
Cooperatives del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al full nº BN-680.
La senyora Montserrat Gatell Pérez actua com a presidenta de la Junta de Govern de l’ICD 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’Institut Català de les Dones, 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 Familia.
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.- Que la sensibilització social contra la violència masclista ha estat sempre un dels objectius de la
política de l’Institut Català de les Dones i, es consolidarà com una línia d’actuació i alhora,
promotora de canvi i innovació, mitjançant propostes de creació literària al voltant de nous models
de relació entre dones i homes que superin els estereotips tradicionals basats en les relacions de
poder que supediten un sexe a un altre. En aquest context es publica la convocatòria de Premis de
Microrelats 2012.
II.- Que ABACUS és una cooperativa de consumidors i usuaris dedicada a la distribució de tota
mena de béns i de serveis per al consum educatiu, cultural i de lleure dels seus socis i de terceres
persones, amb forta presència a Catalunya a través de trenta-set botigues urbanes i universitàries
i uina botiga virtual (www.abacus.coop), que compta amb més de 750.000 socis de consum,
essent líder en el sector de la distribució de béns educatius, culturals i de lleure.
III.- Atesa la naturalesa de les parts, el seu objecte i el seu contingut econòmic, aquest conveni
resta exclòs de l’àmbit de la contractació administrativa d’acord amb els articles 2 i 4.1 d) 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 el Capítol II del

Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Tanmateix, resta exempt de l’àmbit de contractació administrativa en virtut de l’article 4.1 d) 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.- El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’ICD i Abacus SCCL en el
Premi Microrelats de la convocatòria 2012, per fomentar la sensibilització social contra la violència
masclista i que té per objecte atorgar premis amb l’objectiu de premiar propostes de creació
literària al voltant de nous models de relació entre dones i homes que superin els estereotips
tradicionals basats en les relacions de poder que supediten un sexe a un altre.
Segon.- L’ICD s’encarregarà de tota la gestió de la convocatòria del Premi Microrelats 2012.
L’Abacus SCCL col·laborarà amb el finançament del Premi Microrelats 2012, amb una aportació
econòmica de 300 euros, amb xecs regals a bescanviar per productes de la cooperativa Abacus.
Tercer.- Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà vigència
fins el 31 de desembre de 2012.
Quart.- 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.- 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, i en darrera
instància, per 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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President
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