CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA I
L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER A PORTAR A TERME ACTUACIONS
DE COL·LABORACIÓ I ACTIVITATS CONJUNTES D’INTERÈS COMÚ

Barcelona, juliol 2013

REUNITS
D’una part, el senyor Arnau Duran Ferrerro, com a president de l’ASSOCIACIÓ
AMICAL VIQUIPÈDIA, amb domicili social al Carrer Mare de Déu de Port, 293, 1r 1a
de Barcelona i CIF G65105082.
I, de l’altra, la senyora Montserrat Gatell Pérez, com a presidenta de la Junta de
Govern de l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (en endavant, ICD), amb domicili
social a la Plaça Pere Coromines, 1 de Barcelona i CIF Q5850014A, en virtut del
Decret 195/2011 de 18 de gener. Atès també l’article 8 del Decret 92/1998, de 31 de
març, pel qual es modifica l’estructura orgànica de l’ICD, l’article 21 del Decret
68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments
de l’Administració de la Generalitat i el Decret 63/2011, de 4 de gener, d’estructuració
del Departament de Benestar Social i Família.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en el termes
d’aquest conveni.

EXPOSEN
I.- Que l’ICD va ser creat per la Llei 11/1989, de 10 de juliol, amb l’objectiu d’elaborar i
promoure informes, estudis i anàlisis de recerca sobre les dones a Catalunya, així com
també impulsar polítiques de dones i per a les dones que portin a la garantia de la
totalitat dels seus drets i a l’eradicació de qualsevol forma de discriminació.
II. Que l’ASSOCIACIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA és una associació sense ànim de lucre
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar que, d’acord amb els seus
Estatuts, es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació.
III.- Que l’ICD està interessat a divulgar les activitats, els serveis i les tasques dutes a
terme pel mateix Institut o per les associacions i les entitats col·laboradores.
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IV.- Que ambdues institucions han manifestat interès per coordinar-se i cooperar amb
l’objectiu de difondre, promoure, fomentar i incorporar la perspectiva de gènere i de les
dones en els continguts que acull la Viquipèdia.
V. 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
de contractes del sector públic, essent el seu règim jurídic, entre d’altres, l’ establert a
l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Per tot això , les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient
per subscriure aquest conveni i acorden formalitzar-lo i obligar-se de conformitat amb
les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte
El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’ASSOCIACIÓ AMICAL
VIQUIPÈDIA i l’ICD per tal de portar a terme actuacions de col·laboració i activitats
conjuntes d’interès comú.

Segona.- Compromisos de les parts
Que l’ICD posarà a disposició, sota llicència compatible amb la llicència de «Creative
Commons Reconeixement i Compartir-Igual 3.0», els continguts del web de l’Institut
Català de les Dones, ubicat al portal Gencat.cat, per tal que l’ASSOCIACIÓ AMICAL
VIQUIPÈDIA els pugui incorporar als projectes Wikimedia.
Que l’ASSOCIACIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA difondrà entre les persones que formen part
de l'associació els projectes Wikimedia que tinguin relació amb els continguts facilitats
per l’ICD, fomentarà l’interès a participar-hi i, en concret, divulgarà les activitats que es
derivin del present conveni.
Que l’ASSOCIACIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA, amb la col·laboració de l’ICD, organitzarà
jornades informatives i seminaris sobre els projectes de coneixement lliure i les
tècniques d’edició i publicació en relació amb el projecte i la temàtica d'aquest conveni,
per tal d’incorporar dones entre el voluntariat que edita la Viquipèdia amb l’objectiu
d’incorporar la perspectiva de gènere i de les dones als seus continguts.
Que qualsevol persona interessada podrà assistir gratuïtament, prèvia inscripció, a
aquestes jornades i seminaris.
Que l’ASSOCIACIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA i l’ICD realitzaran accions de divulgació per
tal d’incorporar nous continguts que reflecteixin la perspectiva de gènere i de les dones
als projectes Wikimedia.

2

Tercera.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà
vigència fins al 31 de desembre de 2013 o la finalització de les obligacions que se’n
deriven. Es podrà prorrogar de forma expressa per ambdues parts.

Quarta.- Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal
4.1 Tant l’ASSOCIACIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA com l’ICD s’obliguen a mantenir la
confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó de la
present col·laboració, i no en poden donar difusió sense l’autorització expressa i per
escrit de l’altra part. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de
les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.
4.2 Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin
accés, únicament dins del marc d’aquest conveni.
4.3 D’altra banda, i en les comunicacions que es realitzin entre l’ASSOCIACIÓ
AMICAL VIQUIPÈDIA i l’ICD en relació amb dades de caràcter personal o
especialment protegides, ambdues parts actuaran de conformitat amb la Llei orgànica
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. L’ASSOCIACIÓ AMICAL
VIQUIPÈDIA es compromet a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal en la gestió de la convocatòria.

Cinquena.- Comissió de seguiment
Es podrà crear una comissió de seguiment integrada per un membre de l’ICD i un
membre de l’ASSOCIACIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA. La comissió es reunirà amb la
periodicitat que ella mateixa estableixi i a petició de qualsevol de les parts.
La Comissió determinarà les seves normes de funcionament i en defecte d’aquestes
es regirà pel que estableix la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats.
Sisena.- Causes d’extinció
6.1 Seran causes d’extinció del conveni les següents:


El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.



La impossibilitat legal o material de continuar amb I’objecte del conveni.



L' incompliment de qualsevol de les seves clàusules o de les disposicions
legals d’aplicació.



Les causes generals establertes a la legislació vigent.

6.2 En aquests casos s’establirà, en funció de la causa concreta d’extinció i a la vista
de la situació particular de les actuacions en curs, la forma de terminació d’aquestes
actuacions.
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Setena.- Resolució de conflictes
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació,
modificació, efectes i resolució del conveni seran resoltes per mutu acord de les parts
en el si de la comissió de seguiment. Si no fos possible arribar a un acord amistós
entre les parts, s’haurà de recórrer a l’ordre jurisdiccional competent, que és el
contenciós administratiu.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en la data i ciutat esmentada.

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

Arnau Duran Ferrero
President
Associació Amical Viquipèdia
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