CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL FUNDACIÓ
PRIVADA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER A LA JORNADA
“L’HORITZÓ DE LA NOSTRA SOCIETAT: NOUS ROLS?” DE LA UNIVERSITAT
D’ESTIU RAMON LLULL 2012
Barcelona,
REUNITS/DES
D’una banda, la Universitat Ramon Llull Fundació Privada, (en endavant, URL) amb
domicili social a Barcelona (08022), carrer Claravall, 1-3, i amb número d’identificació
fiscal G-59069740, està representada en aquest acte per la Dra. Esther GiménezSalinas i Colomer, Rectora Magnífica de la Universitat Ramon Llull, i actua en virtut de
les competències que té atribuïdes a l’article 19 de les Normes d’Organització i
funcionament de la Universitat, aprovades per l’Acord GOV/99/2010, de 25 de maig
(publicat al DOGC núm. 5644, de 7 de juny de 2010).
I de l’altra, 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 Q58/50014A, està representat en aquest acte per la Sra. Montserrat Gatell i Pérez,
presidenta de l’ICD 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.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per obligar-se i
MANIFESTEN
l.- Que la URL és una universitat de titularitat privada, sense ànim de lucre, i
reconeguda per la Llei 12/1991 del Parlament de Catalunya, que desenvolupa
activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia i coneixement, que realitza
projectes específics en els àmbits científic, tecnològic i de caràcter social, i que està
interessada a col·laborar amb els diferents agents socials per assegurar que la seva
actuació respon amb coherència a les necessitats reals de la societat i hi aporta el
progrés que li correspon.
II.- Que la URL realitzarà la Universitat d’Estiu Ramon Llull (en endavant, UeRL) del 2
al 20 de juliol de 2012, amb l’objectiu principal d’apropar la Universitat a la societat, a
partir d’iniciatives d’alta qualitat científica, rellevància pública i presència territorial
arreu de Catalunya.
III.- Que l’Institut Català de les Dones creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les
seves finalitats la de divulgar les activitats, els serveis i les tasques duts a terme pel
mateix Institut o per les associacions i les entitats col·laboradores, mitjançant
l’organització de fires, congressos o qualsevol altre mitjà.
IV.- 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
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de contractes del sector públic, essent el seu règim jurídic, entre altres, l’establert en
l’article 110 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 15 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions púbiques i del procediment
administratiu comú.
Per tot això, la URL i l’ICD subscriuen aquest conveni específic de col·laboració, que
sotmeten a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’ICD i la URL organitzaran conjuntament, dins el marc de la UeRL 2012, una jornada
de 8 hores adreçada a un públic general sota el títol “L’horitzó de la nostra societat:
nous rols?”.
La jornada es celebrarà a Enginyeria i Arquitectura La Salle (URL), el dia 10 de juliol
de 2012, en horari de 10 a 13h i de 15 a 20h.
Segona.- Direcció i coordinació
La direcció i coordinació de la jornada anirà a càrrec d’Elisabeth Golobardes i Ribé, per
part de la URL que coordinarà temes de contingut, contactarà amb el professorat,
vetllarà pel bon funcionament de la jornada i avaluarà als alumnes que desitgin el
certificat d’aprofitament.
Tercera.- Abast institucional de la col·laboració
L’ICD assumirà el cost de 10 matrícules, a preu reduït de 72 € per matrícula,
equivalent a 720 €. La selecció d’aquestes 10 places es realitzarà atenent l’interès del
Curriculum Vitae del sol·licitant en relació amb la temàtica de la jornada i es tindrà en
compte també la situació econòmica del sol·licitant.
L’avaluació de les sol·licituds rebudes es farà a través d’un jurat format per
professionals de l’Institut Català de les Dones i la Universitat Ramon Llull.
L’ICD col·laborarà en el finançament de les matrícules amb una aportació econòmica
d’un màxim de 720 euros, amb càrrec a la partida 6010D/226000500/3220/0000 del
pressupost de l’ICD per al 2012. El pagament d’aquesta quantitat es tramitarà una
vegada signat aquest conveni.
L’ICD es compromet a fer difusió del curs a través dels seus canals habituals de
difusió interna, així com també del programa genèric de la UeRL entre el seu col·lectiu,
i la URL farà difusió del curs entre la seva comunitat universitària.
La URL assumirà el cost de les retribucions dels ponents de la jornada.
La URL lliurarà un certificat d’assistència als alumnes que assisteixin, com a mínim, al
80% de les sessions. A més a més, per a aquells que ho sol·licitin, la URL expedirà un
certificat d’aprofitament, que requerirà l’assistència a una activitat cultural
complementària i la superació d’una avaluació (equivalent a 10 hores d’aprofitament).
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La URL es compromet a incloure la imatge corporativa de l’ICD en la pàgina web de la
UeRL 2012. La URL es compromet, alhora, a incloure a l’ICD com a entitat
col·laboradora en tot el material que la UeRL produeixi.
Quarta.- Seguiment i justificació
Per tal de fer el seguiment i justificació del present conveni, el jurat emetrà un informe
tècnic de l’avaluació de les sol·licituds rebudes.
Cinquena.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i finalitzarà en complirse per ambdues parts els compromisos adquirits per a la UeRL 2012.
Sisena.- 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.
Setena.- Protecció de dades
Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a que 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.
Vuitena.- 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 perquè així consti, signen aquest document, per duplicat, en el lloc i data esmentats a
l’encapçalament.

Esther Giménez-Salinas Colomer
Montserrat Gatell Pérez
Rectora Magnífica de la Universitat Presidenta de la Junta de Govern
Ramon Llull
Institut Català de les Dones

3/3

