CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE PROMOCIÓ DE
POLÍTIQUES D’IGUALTAT DONA-HOME DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES
PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES
DONES, PER A LA FORMACIÓ CONJUNTA DE LES DONES ELECTES

Barcelona, juliol 2013

INTERVENEN
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’ Il.lma. Sra. Mireia
Solsona i Garriga, Diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona actuant en nom i representació d’aquesta, nomenada i fent ús de les
atribucions que li han estat conferides a la Refosa 1/2013, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de la Presidència de data 31 de maig de 2012, i
publicada al BOPB de data 6 de juny de 2012 ; assistida pel Sr. Albert Ortiz Villuendas,
en qualitat de secretari delegat de la Diputació de Barcelona, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 2 de maig de 2012
(BOPB de 16.05.2012).
De l'altra, L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, amb CIF Q-58/50014A , representat
per la Sra. Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern, amb domicili
social a Barcelona, plaça Pere Coromines, 1; actuant 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 Família.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.-. Que la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets
Civils, ha impulsat des de l'any 2008 l'acompanyament, suport i formació de les dones
electes de la demarcació de Barcelona mitjançant l’Institut de Formació Política per a
Dones. Aquesta és una iniciativa pionera i té per objectiu reforçar la presència i
lideratge de les dones en la seva pràctica política, contemplant particularment
aspectes com ara el lideratge i les competències directives, la comunicació i la gestió
de projectes i equips humans. L'Institut té també la voluntat d'esdevenir un espai de
referència i mentoria per a les dones amb responsabilitat política de la demarcació de
Barcelona.
II.- Que l’Institut Català de les Dones, creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les
seves finalitats la de fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a la dona,
mitjançant l’establiment de convenis amb entitats públiques i privades.
III.- Que l’Institut Català de les Dones està interessat en col·laborar amb la Diputació
de Barcelona per oferir la proposta docent de l’Institut de Formació Política per a
Dones a la formació de les dones electes de Catalunya.

IV.- Que ambdues institucions comparteixen l’objectiu de donar suport al món local i
treballar pel desenvolupament de les polítiques d’igualtat al territori.
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 altres, l’establert en
els article 108 i següents 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 6 i
concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions púbiques i del procediment administratiu comú.
Segons el que s’ha exposat, les dues parts acorden subscriure aquest conveni de
col·laboració, en subjecció a les clàusules i els annexos següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del conveni és regular la col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i
l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, per promoure l’organització conjunta de cursos de formació
per les dones electes de Catalunya, mitjançant l’Institut de Formació Política per a
Dones.
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats es proposa fer un curs al 2013 amb els
següents mòduls de formació:
1.- Lideratge femení per a la pràctica política
2.- Gestió estratègia i transformacional
3.- Comunicació
4.- Participació política en les societats 2.0
També s’organitzaran els diferents actes d’inauguració i cloenda, així com altres
espais d’anàlisi i intercanvi d’experiències.
La Diputació de Barcelona oferirà l’oferta docent de l'Institut de Formació Política per a
Dones a totes les dones electes de la demarcació de Barcelona i assumirà
exclusivament el cost derivat d'aquesta actuació. L'Institut Català de les Dones
estendrà l'oferta de l'Institut de Formació Política per a Dones a la resta de
demarcacions de Catalunya i assumirà els costos docents derivats de dita acció.

SEGONA.- OBLIGACIÓ DE LES PARTS
A.- La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones i
mitjançant l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils es compromet a:
-Avaluar les necessitats formatives específiques de les dones electes de la
demarcació de Barcelona.

-Dissenyar una proposta formativa específica per afavorir la praxis política de les
dones electes.
-Definir conjuntament amb l'Institut Català de les Dones la proposta docent anual de
l'Institut de Formació Política per a Dones.
-Gestionar la coordinació del professorat.
-Oferir la proposta formativa a les dones electes de la demarcació de Barcelona.
-Fer el seguiment i l'avaluació, conjuntament amb l'Institut Català de les Dones, del
cursos programats.
B.- L’Institut Català de les Dones col·laborarà en el disseny, implementació i
avaluació de les activitats esmentades i les oferirà a les dones electes de les diferents
demarcacions territorials de Catalunya, excepte a la demarcació de Barcelona.
TERCERA.- TERMINI D’EXECUCIÓ i DURADA DEL CONVENI
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà vigència fins el
31 de desembre de 2013.
QUARTA.- GESTIÓ I SEGUIMENT DE L’ACTUACIÓ CONVINGUDA
El seguiment de les actuacions conveniades es farà mitjançant una Comissió mixta
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones. Aquesta Comissió
tècnica de seguiment estarà integrada per:
-Una persona en representació de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona.
-Una persona en representació de l'Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils.
-Una persona en representació de l'Institut Català de les Dones.
-Una persona en representació de l`Àrea del Pla de l'Institut Català de les Dones.
Aquesta Comissió es reunirà sempre que es consideri convenient per alguna de les
parts.
Seran funcions de la Comissió tècnica de seguiment:
-

Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar
les especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Emetre Informe Favorable sobre el desenvolupament de l’activitat.

CINQUENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
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.

SISENA.- 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.

SETENA.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
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.
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix el Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny (en endavant ROAS), la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

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.

Mireia Solsona i Garriga
Diputada delegada d’Educació, Ciutadania i
Igualtat

Albert Ortiz Villuendas
Secretari delegat

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

