CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES,
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, I LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER DESENVOLUPAR UN PLA DE MENTORIA
PER L’ESTUDIANTAT DE SECUNDARIA
Barcelona, 12 de novembre de 2012
REUNITS
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.
El Sr. Antonio Balmón Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb
núm. de CIF P0807200A i domicili social a Plaça de l’Església 1 de Cornellà de
Llobregat.
El Sr. Antoni Giró Roca, com a rector Magf. de la Universitat Politècnica de Catalunya
(d’ara endavant, UPC), NIF núm Q-0818003-F, amb domicili a Barcelona, c/ Jordi
Girona, 31
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 Familia.
El segon, actuant en nom i representació de l'Ajuntament de Cornellà en la seva
condició d’alcalde, amb núm. de CIF P0807200A i domicili social a Plaça de l’Església
1 de Cornellà de Llobregat, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article
53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i facultat per l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 27 de juliol de 2012 i assistit per la senyora Carmen
Alonso Higuera, Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, als
efectes de fe pública previstos per l’article 2 del Real Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, que dóna fe de l’acte.
El tercer, en representació de la 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 Acord de Govern 43/2012, de 29 de
maig, i de conformitat amb el nomenament per Decret 47/2010 de 30 de març de la
Generalitat de Catalunya.

MANIFESTEN
I.- Que l’Institut Català de les Dones creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les
seves finalitats la de fomentar, en col·laboració amb els Departaments afectats, la
prestació de serveis específics a favor de les dones.
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II.- Que l'Ajuntament de Cornellà d'entre els seus objectius, persegueix la realització
d'activitats i projectes d'utilitat pública e interès social per promoure la igualtat
d'oportunitats per a les dones.
III.- Que la UPC és una institució pública d’educació superior, especialitzada en els
àmbits de l’arquitectura, les ciències i la tecnologia, i que des de l’any 1995 està
treballant per incrementar el nombre de noies estudiants a les seves titulacions i per
aconseguir la igualtat d’oportunitats per raó de gènere.
IV.- Que d’acord amb l’article 4.1c) 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,
atesa la naturalesa de les parts i el seu objecte, aquest conveni resta exclòs de l’àmbit
de la contractació administrativa.
Segons el que s’ha exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni de
col·laboració, en subjecció a les clàusules i els annexos següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte
L’objecte del conveni és la creació del programa de mentoria, Futur en femení, per
orientar noies estudiants de centres de secundaria cap a estudis on encara hi ha poca
representació femenina: cicles formatius de caire tècnic, carreres tecnològiques, àrees
com la física, finances, energia, medi ambient i d’altres que es puguin analitzar de les
dades de matriculació, tant a nivell universitari com de cicles formatius.
SEGONA. Abast institucional
L’Ajuntament de Cornellà com a promotor del projecte es compromet a coordinar els
centres d’ensenyament secundari de Cornellà ens dues línies d’actuació: Reunió amb
les direccions i professorat dels centres d’ensenyament de Cornellà i selecció de 4
noies mentores dels cicles formatius tècnics i 20 noies de 4rt. d’ESO dels cinc centres
de Cornellà.
La UPC es compromet a seleccionar 5 alumnes que han de fer la mentoria,
preferentment noies, i a col·laborar amb les parts en la revisió dels resultats obtinguts,
en la seva avaluació i en l’elaboració de l’informe final del treball.
L’Institut Català de les Dones s’encarregarà de contractar una empresa per tal que
dugui a terme l’objecte d’aquest conveni, revisarà l’informe final del treball i abonarà,
prèvia presentació de la factura, la quantitat acordada en el pressupost annexat.
La empresa contractada s’encarregarà de:
- L’elaboració dels criteris bàsics per la selecció del nois i noies que reben la
mentoria i els nois i noies mentors.
- La sensibilització del professorat de secundaria. Reunions amb el
professorat i els alumnes de secundària.
- El treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament per l’elaboració del
programa de formació dels mentors i mentores.
- L’avaluació del projecte.
- L’elaboració dels indicadors d’èxit del projecte FUTUR EN FEMENÍ.
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La coordinació de les activitats previstes en el pla de treball.
La coordinació de les agendes de treball de les diferents institucions
implicades i acompliment del calendari previst en el pla de treball.
L’elaboració de l’informe final de treball.
Les recomanacions i propostes per a la continuació del projecte FUTUR EN
FEMENí.

TERCERA. Finançament
D’acord amb el pressupost que s’adjunta com Annex, el cost del desenvolupament
d’un pla de mentoria per l’estudiantat de secundaria és de 5.900,00 euros amb IVA
inclòs que serà finançat 1.770,00 euros per la Universitat Politècnica de Catalunya i
4.130,00 euros per l’Institut Català de les Dones. Aquesta quantitat inclou les tasques
de realització del projecte i totes les despeses de les reunions que se’n derivin.
Així mateix, un cop realitzades les tasques objecte d’aquest conveni i previ lliurament
per part de l’ICD dels justificants acreditatius, la Universitat Politècnica de Catalunya
farà efectiva la seva aportació a aquest conveni (1.770,00€) al compte corrent de
l’Institut Català de les Dones.
l’Institut Català de les Dones imputarà aquesta despesa a la partida pressupostària
D/227008900/3220/0000.

QUARTA. Comissió de seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment, formada per un representant de cada
entitat signant del conveni. Aquesta comissió es responsabilitzarà de coordinar les
accions objecte del present conveni i els diferents actors implicats en el mateix i tindrà
com a funció canalitzar i supervisar les activitats que es desenvolupin fruit d’aquest
conveni, vetllar pel bon desenvolupament del mateix i aclarir els dubtes que puguin
plantejar-se en la interpretació i execució d’aquest.
Per part de l’Ajuntament de Cornellà, Judith Ibáñez i Vives, Comissionada en
polítiques d’Igualtat.
Per part de l’Institut Català de les Dones, la senyora Núria Balada Cardona, directora
executiva.
Per part de la UPC, la representant serà la professora Núria Salán, responsable del
Programa de Gènere de la UPC.

CINQUENA. 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 protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa que
la desenvolupa.
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SISENA. Ús de la imatge
Les parts es comprometen a destacar la seva mútua col·laboració en quants mitjans
s’utilitzin per a la promoció i difusió de l’objecte del conveni, respectant en tot cas el
logotip o les directrius d’imatge externa que s’indiquin per les parts.
En aquest sentit, en tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels
acords aquí establerts les altres parts considerin necessari fer ús dels logotips de la
UPC, hauran de demanar prèvia autorització a la Universitat, a través del Servei de
Comunicació i Promoció, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o
electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.

SETENA. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà
vigència fins al 31 de desembre de 2012.
VUITENA. 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.

NOVENA. Litigis i controvèrsies
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 darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per quadruplicat i a un
sol efecte, a la ciutat i en la data esmentada.

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

Antonio Balmón Arévalo
Alcalde Ajuntament de
Llobregat

Cornellà

Antoni Giró Roca
Rector Magf. de la
Politècnica de Catalunya

Universitat

Davant meu, dóna fe,
de Sra. Carmen Alonso
Secretaria General
Ajuntament de Cornellà
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