Annex al Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i
l’Institut Català de les Dones per a l’any 2012
Barcelona, 30 maig 2012
REUNITS, REUNIDES
D’una banda, l’Excm. i Mgfc. Sr. Dídac Ramírez Sarrió, rector de la Universitat de
Barcelona, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585 i NIF Q-0818001J.
I d’altra banda, la senyora Núria Balada Cardona, directora executiva de l’Institut
Català de les Dones (ICD), organisme autònom administratiu de la Generalitat de
Catalunya, adscrit a través del Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb domicili a
la plaça Pere Coromines, núm. 1, i NIF Q5850014A.
INTERVENEN
L’Excm. i Mgfc. Sr. Dídac Ramírez Sarrió actua en nom i representació de la
Universitat de Barcelona d’acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec en virtut
del seu nomenament com a rector de la Universitat de Barcelona mitjançant el Decret
225/2008, de 18 de novembre.
La senyora Núria Balada Cardona actua per delegació de la presidenta de la Junta de
Govern de l'Institut Català de les Dones, en virtut del punt 1.3 de la Resolució
BSF/288/2011, de 28 de gener, de delegació de competències de la presidenta de la
Junta de Govern de l'Institut Català de les Dones a favor de la Direcció Executiva.
Atesa la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dones i el
Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual es modifica l’estructura orgànica de l’Institut
Català de les Dones; 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 hi estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d’aquest document.
EXPOSEN
Ambdues institucions col·laboren en el desenvolupament de beques per tal que
estudiants d’aquesta Universitat puguin desenvolupar tasques de col·laboració a
l’Institut Català de les Dones.
En aquest sentit, en data 31 de desembre de 2006, ambdues institucions van signar un
conveni marc de col·laboració, que en el seu pacte primer preveu la concreció en
forma d’annex, de les convocatòries per a cada anualitat la dotació econòmica i la
resta de característiques necessàries.
Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la legislació en matèria 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.
Aquest annex queda subjecte al Reial Decret 1493/2011, pel qual es regulen els
termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les
persones que participen en programes de formació.

I, per tot l’exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni de col·laboració
obligant-se en els termes que estableixen els següents,
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és concretar per a l’any 2012 l’import de les beques
creades pel conveni marc de col·laboració signat entre la Universitat de Barcelona i
l’Institut Català de les Dones, adreçades a les i els estudiants d’aquesta Universitat per
tal que puguin desenvolupar tasques de col·laboració a l’Institut Català de les Dones.
Segon.- Número i Imports de les beques
Durant aquest any hi haurà un màxim de 21 beques de col·laboració amb la Universitat
de Barcelona.
L’Institut Català de les Dones farà el pagament mitjançant transferència per l’import
total de les beques i les corresponents quotes patronals amb càrrec a la partida
pressupostària 6010D/449000100/3220 i, per un import màxim de 75.500 euros.
Aquest import es posarà a disposició de la UB a la signatura d’aquest conveni. Un cop
finalitzat l’exercici econòmic, Beques i Ajuts a l’Estudiant – Beques de Col·laboració de
la UB procedirà a la seva liquidació, sense perjudici de possibles liquidacions pendents
de convocatòries d’exercicis anteriors.
Tercer.- Duració de les beques
La duració de cada beca serà d’onze mesos.
Quart.- Drets i obligacions de les parts
Els drets i obligacions de les parts seran els mateixos establerts al conveni marc.
L’Institut Català de les Dones s’obliga a finançar la dotació econòmica de les beques
de col·laboració.
Cinquè.- Seguiment del programa
L’Institut Català de les Dones designarà una persona coordinadora d’aquestes beques
amb les condicions establertes al conveni marc.
Sisè.- Extinció anticipada de la beca
L’extinció anticipada de la beca de col·laboració es regirà per les condicions
establertes al conveni marc.
Setè.- Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de
2012.
Vuitè.- Interpretació
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.

Novè.- 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.

I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament.

Dídac Ramírez Sarrió
Rector
Universitat de Barcelona
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Directora Executiva de l’Institut Català de les
Dones per delegació Resolució BSF/288/2011,
de 28 de gener (DOGC 5814, de 9 de febrer de
2011)

