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

Barcelona, 11 juliol de 2012
REUNITS
Per una 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.
Per altra banda, la senyora Carme Arenas Noguera, presidenta del Centre Català del
PEN Club (d’ara endavant PEN Català), amb domicili social a Barcelona, carrer de la
Canuda número 6, 5è pis, i amb CIF G58255597.
ACTUEN
La primera, 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.
I la segona, en representació del PEN CATALÀ en virtut de les facultats que li atorga el
seu nomenament en data 17 de juny de 2010 com a presidenta de l’entitat, segons
l’article 25 dels Estatuts del Centre Català del PEN Club.
MANIFESTEN
I.- Que d’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, d’entre les seves finalitats, el PEN
Català defensa la llibertat d’expressió dels escriptors i la lliure circulació d’idees i que
desenvolupa activitats tant a nivell internacional com a tots els territoris de parla
catalana.
II.- Que 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.
III.- Que l’Institut Català de les Dones està interessat a divulgar les activitats, els
serveis i les tasques dutes a terme pel mateix Institut o per les associacions i les
entitats col·laboradores.
IV.- Que ambdues institucions han manifestat interès per coordinar-se i cooperar amb
l’objectiu de difondre, promoure i fomentar el patrimoni literari d’una banda, i els actes i
manifestacions culturals de l’altra.
V.- 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.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
els article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i en l’article 6 i
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concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions púbiques i del procediment administratiu comú.
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
PEN CATALÀ, per promoure l’organització conjunta d’activitats d’interès recíproc com
xerrades, col·loquis, jornades, etc.
Segona.- Abast institucional
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, l’Institut Català de les Dones finançarà,
segons els pressupostos annexats a aquest conveni, les activitats “Deu anys sense
Anna Murià (1904-2002). Record en tres temps” i “LLEGIDES: Converses
intergeneracionals”. Tanmateix, l’Institut Català de les Dones, farà difusió de les
activitats coorganitzades.
El PEN Català, aportarà la idea, desenvoluparà les tasques de coordinació, difusió i
organització dels actes, recerca i elaboració dels materials amb personal propi.
Tercera.- Finançament
L’ICD col·laborarà en el finançament de les activitats esmentades amb una aportació
econòmica d’un màxim de 9.000,00€, amb càrrec a la partida 6010D/226000500/3220
del pressupost de 2012.
L’Institut Català de les Dones tramitarà el pagament al PEN Català del 75% del total
dels pressupostos a la signatura del conveni i el 25% restant després del tancament de
les activitats, prèvia presentació de les factures justificatives i d’acord amb els
pressupostos inclosos en aquest conveni com a addendes.
Quarta.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà vigència fins el
31 de desembre de 2012.
Cinquena.- 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.
Sisena.- Protecció de dades
Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés
o que siguin objecte de cessió en el marc d’aplicació d’aquest conveni de col·laboració,
de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
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protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa que la
desenvolupa.
Setena.- Jurisdicció
La resolució de les controvèrsies que es poguessin plantejar sobre la interpretació,
modificació, efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu acord de 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.

Carme Arenas Noguera
Presidenta
PEN CATALÀ

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