CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA I L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DEL DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

REUNIDES
D'una part, la senyora Montserrat Gatell Pérez, Presidenta de l'Institut Català
de les Dones (ICD), organisme autònom administratiu del Departament de
Benestar Social i Família, amb domicili a la Plaça Pere Coromines, 1 de
Barcelona, i NIF Q-5850014A.
I de l’altra, la senyora Mònica Campos Estévez, en qualitat de Gerent del
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA, (en endavant TNC), amb CIF A-60942851 i
domicili social a 08013 Barcelona, Plaça de les Arts, 1.
INTERVENEN
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, en virtut de l’apoderament atorgat pel Consell d’Administració del
TNC, elevat a públic davant del Notari de Barcelona, senyor Marc Sansalvadó i
Chalaux, en data 4 de juliol de 2012 i núm. de protocol 989.
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.

MANIFESTEN
I. Que l'Institut Català de la Dona té entre els seus objectius el foment i la
coordinació de la prestació de serveis de tot tipus a la dona mitjançant
l'establiment de convenis amb entitats públiques i privades, així com
l’elaboració i promoció d’informes, estudis i anàlisis de recerca sobre
matèries relacionades amb la situació de les dones a Catalunya, d'acord
amb el que estableix l'article 3 apartats b) i c), respectivament, de la Llei
11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones.
II. Que l’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern que dissenya,
impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que
desenvolupa l’administració de la Generalitat, mitjançant la transversalitat
del Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015.
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III. Que el Teatre Nacional de Catalunya ha de ser el referent principal del
teatre a Catalunya tant per la qualitat de la seva oferta com pel contingut de
la seva programació; ha d’assolir un ventall de públic ampli i divers, tot
acollint la diversitat cultural i lingüística creixent del país i ser un instrument
essencial per acostar, a través de les arts escèniques, la cultura i la llengua
a la ciutadania que encara no s’hi ha incorporat plenament.
IV. Que el TNC s’implica en la difusió territorial de les arts escèniques a tots els
territoris de parla catalana amb l’objectiu de garantir l’equitat per a tota la
ciutadania d’accedir a aquest dret fonamental que és la cultura. El
reconeixement d’un espai cultural comú permet disposar d’una plataforma
de més d’onze milions de persones amb un nexe comú: la llengua.
V. Que l’Institut Català de les Dones té interès a col·laborar amb el Teatre
Nacional de Catalunya per fer difusió de la programació i d’organitzar
activitats.
VI. 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.

I, és per tot això que les parts, conclouen en signar aquest conveni marc que es
regirà per les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
El present conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre
l'Institut Català de les Dones i el Teatre Nacional de Catalunya per fer difusió de
la programació del TNC i d’organitzar activitats al voltant dels espectacles.
Segona .- Desenvolupament del conveni marc
Les propostes d’actuacions concretes s’establiran mitjançant convenis
específics, que s’annexaran al present conveni marc, i que determinaran, en
atenció a les disposicions pressupostàries, les aportacions econòmiques, les
persones responsables de les actuacions i els compromisos de cadascuna de
les parts, així com el programa de treball, els fins proposats i els mitjans
necessaris per la seva realització.
Tercera.- Vigència
El present conveni marc entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà
vigència fins al 31 de desembre de 2013, i es prorrogarà tàcitament per
períodes anuals en cas que no hi hagi denúncia expressa de qualsevol part.
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Quarta.- Interpretació i Extinció
Les discrepàncies que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni seran
resoltes entre les parts, i, en darrer terme un cop esgotada la via administrativa,
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
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.
Així mateix, serà causa de resolució la denúncia d'alguna de les parts, d'acord
amb el que preveu el present conveni.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present
conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en
l'encapçalament.

Montserrat Gatell Pérez
Presidenta de
l'Institut Català de les Dones

Mònica Campos Estévez
Teatre Nacional de Catalunya
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