ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES EN RELACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA DE PREMIS UPC
Barcelona, 26 de juny de 2012

REUNITS, REUNIDES
D’una part, el senyor Antoni Giró Roca, rector magnífic de la Universitat Politècnica de
Catalunya (en endavant UPC), amb domicili social al carrer Jordi Girona, 31 de
Barcelona i CIF Q-0818003-F, que actua en representació de l’UPC en virtut d’allò que
disposen l’art. 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, de 21 de desembre, i
l’article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret
225/2003, de 23 de setembre, i de conformitat amb el nomenament per Decret
47/2010 de 30 de març de la Generalitat de Catalunya.
I d’altra banda, la senyora Núria Balada Cardona, directora executiva de l’Institut
Català de les Dones (en endavant ICD), organisme autònom administratiu de la
Generalitat de Catalunya, adscrit a través del Departament de Benestar Social i
Família, amb domicili a la plaça Pere Coromines, núm. 1, i NIF A-58/50014A, que
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 estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d’aquest document,
EXPOSEN
I.- Que la UPC organitza des de fa tretze anys els Premis UPC als millors treballs de
recerca d’estudiants de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior.
Aquests premis tenen com objectiu principal promoure la incorporació dels estudiants
de batxillerat a la formació superior d’arquitectura, ciència i tecnologia sostenibles i
potenciar l’interès de l’alumnat pel valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al
desenvolupament dels seus projectes de recerca. Tanmateix, vol promoure les
vocacions científiques i tecnològiques entre les alumnes d’ensenyament secundari i
fomentar la paritat entre l’estudiantat de l’UPC.
II.- Que l’ICD creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les seves finalitats la de
fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a favor de les dones,
mitjançant l’establiment de convenis amb entitats públiques i privades.

III.- 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.c) 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 articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les adminsitracions públiques de Catalunya i en l’article 6 i
concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions púbiques i del procediment administratiu comú.

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 UPC en la 13a
edició de la convocatòria de Premis UPC, amb la intenció de tractar temes o aspectes
relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara
l’arquitectura, la ciència o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant
ambientals com ètics i socials.
En concret, el Premi Institut Català de les Dones s’atorgarà al millor treball de
batxillerat elaborat per una noia o grup de noies.
Segon. Abast institucional de la col·laboració
La UPC s’encarregarà de tota la gestió de la convocatòria dels premis UPC, en el
quals s’inclou el Premi Institut Català de les Dones.
Una persona en representació de l’Institut Català de les Dones serà membre del jurat
que farà la selecció dels millors treballs segons els criteris d’avaluació continguts a les
bases que regeixen els Premis UPC.
El Premi Institut Català de les Dones està dotat amb un netbook i una beca de gratuïtat
de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2012-2013 en
estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través
del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb
un netbook. Tanmateix, el centre d’ensenyament secundari rebrà un lot de llibres. El
total de premis esmentats anteriorment, està valorat en 1.300 euros.
L’ICD col·laborarà amb el finançament del Premi Institut Català de les Dones amb una
aportació econòmica d’un màxim de 1.300 euros, amb càrrec a la partida
6010D/449000100/3220/0000 del pressupost de 2012. El pagament d’aquesta
quantitat es tramitarà una vegada signat aquest conveni.
Tercer. Seguiment i justificació
Per tal de fer el seguiment i justificació del present conveni, la UPC realitzarà un
informe tècnic on descriurà el procediment d’atorgament i la resolució del Premi Institut
Català de les Dones.

Quart. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà
vigència fins a l’atorgament del premi corresponent, previst pel mes de juliol de 2012.
Cinquè. 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.
Sisè. Protecció de dades
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal així com
al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament que la
desplega, i en aquest sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals
facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en els temes
que en ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades pels responsables del
seu seguiment.
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 i a adoptar
les mesures de seguretat normativament previstes. 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.
Setè. 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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