ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE SÀPIENS PUBLICACIONS SCCL I L’INSTITUT CATALÀ
DE LES DONES EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE QUE REGIRÀ LA PRIMERA EDICIÓ
DEL PREMI AL MILLOR LEMA COMMEMORATIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES,
8 DE MARÇ.
Barcelona, 14 de febrer de 2012

REUNITS, REUNIDES
D’una part, la Sra. Clàudia Pujol com a directora de Sàpiens Publicacions SCCL, amb domicili
social al c/ Corders, 22-28 08911 de Badalona amb el NIF F64074982.
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
La senyora Clàudia Pujol en virtut de les facultats conferides per l’empresa Sàpiens Publicacions
SCCL.
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.- L'Institut Català de les Dones convoca la primera edició del Premi al millor lema commemoratiu
del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, que defineixi i sintetitzi el principal repte de les
dones catalanes en el segle XXI, en el marc de les reivindicacions que tenen lloc al voltant
d’aquesta commemoració.
II- Que d’acord amb l’article 4.1 d) 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.
D’acord amb aquests antecedents, les parts:

ACORDEN
Primer.- El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’ICD i Sàpiens
Publicacions, SCCL en l’edició del primer premi al millor lema commemoratiu del Dia Internacional
de les Dones, 8 de març, de la convocatòria 2012. Aquest premi té per objecte trobar el lema que
millor reflecteixi quin és el principal repte a què s’afronten les dones catalanes del segle XXI, en el
context de les profundes transformacions estructurals que estem vivint a nivell global i en el marc

de les reivindicacions que tenen lloc al voltant de la commemoració del Dia internacional de les
Dones.
Segon.- L’ICD s’encarregarà de tota la gestió de la convocatòria que regirà la primera edició del
Premi al millor lema commemoratiu del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març.
Sàpiens Publicacions SCCL col·laborarà amb una subscripció a una revista de l’empresa Sàpiens
a elegir per part de la persona guanyadora i amb l’aportació de dos lots de llibres.
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.

Clàudia Pujol
Sàpiens Publicacions, SCCL

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

