ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VIC I L’INSTITUT
CATALÀ DE LES DONES EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE PREMIS
UNIVERSITAT DE VIC

Barcelona, ......................
REUNITS, REUNIDES
D’una part, el senyor Jordi Montaña i Matosas, rector magnífic de la Universitat de Vic,
amb domicili social al carrer Sagrada Familia número 7 de Vic i CIF G58020124.
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 de Benestar Social i Família, amb domicili
a la plaça Pere Coromines, núm. 1, i NIF A-58/50014A
INTERVENEN
El Sr. Jordi Montaña i Matosas, rector Magnífic de la Universitat de Vic, en el seu nom i
representació, que actua d’acord amb els poders atorgats a favor seu pel Patronat de
la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universitat de Vic (en
endavant, UVic), domiciliada al carrer Sagrada Família, 7, de Vic. La FUB està inscrita
en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 150 i
identificada amb el NIF número G-58 020 124.
La senyora Núria Balada Cardona actua per delegació de la presidenta de la Junta de
Govern de l'Institut Català de les Dones (en endavant, ICD), 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 UVic organitza des de fa catorze anys els Premis Universitat de Vic als
millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. Aquests premis són els més
antics en el seu gènere dels que fan les universitats catalanes, i el seu creixement ha
estat considerable al llarg d’aquests anys i tenen l’objectiu principal de promoure la
incorporació dels estudiants de batxillerat a la formació superior, i amb el

convenciment que aquesta formació ha de combinar adequadament docència i
investigació.
Enguany, a més, inclouen un nou reconeixement per al millor treball en l’àmbit de la
visibilització de l’acció social de els dones i les aportacions de la seva expertesa en
diferents àmbits (mitjans de comunicació, esports...); la defensa i el treball pels drets
de les dones en la consecució de la igualtat d’oportunitats (conciliació i usos dels
temps, treball, coeducació...); i violència masclista (prevenció de relacions abusives en
joves, sensibilització a la ciutadania, violència masclista en l’àmbit de la parella i altres
violències masclistes comunitàries).
II- Que 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, es
pot articular la col·laboració mitjançant la fórmula del conveni.
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 UVic en el
primer premi de Institut Català de les Dones de la convocatòria de Premis Universitat
de Vic, amb la intenció de sensibilitzar els i les joves sobre la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
En concret, el Premi Institut Català de les Dones s’atorgarà als millors treballs sobre la
visibilització de l’acció social de les dones i les aportacions de la seva expertesa en
diferents àmbits (mitjans de comunicació, esports...); la defensa i el treball pels drets
de les dones en la consecució de la igualtat d’oportunitats (conciliació i usos dels
temps, treball, coeducació...); i violència masclista (prevenció de relacions abusives en
joves, sensibilització a la ciutadania, violència masclista en l’àmbit de la parella i altres
violències masclistes comunitàries).
Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o
col·lectiva, tutelada, que els i les alumnes de Batxillerat duen a terme com a part del
seu currículum.
Segon. Abast institucional de la col·laboració
La UVic s’encarregarà de tota la gestió de la convocatòria dels premis Universitat de
Vic, en el quals s’inclou el Premi Institut Català de les Dones. Els treballs que optin a
aquest premi no poden optar simultàniament a cap altre dels convocats per la UVic, i
l’ICD participarà en la selecció dels premiats.
L’ICD col·laborarà amb el finançament del Premi Institut Català de les Dones amb una
aportació econòmica d’un màxim de 1.500 euros, amb càrrec a la partida
6010D/483000100/3220/0000 del pressupost de 2012.
L’ICD farà efectiva, a la UVic, la quantitat esmentada el mes de juny de 2012, amb
anterioritat al lliurament dels premis.

Tercer. Seguiment i justificació
Per tal de fer el seguiment i justificació del present conveni, la Universitat de Vic
realitzarà un informe tècnic que descriurà el procediment d’atorgament i la resolució
dels premis atorgats.
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.
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
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà
caràcter confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.
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. 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.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni i dels específics que se’n
derivin, en cas de ser necessaris, les parts es comprometen a respectar la normativa
de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de
seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat
sobre aquestes.
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.

Jordi Montaña i Matosas
Rector de la Universitat de Vic

Núria Balada i Cardona
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)

