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CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VIC –
UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
EN RELACIÓ AMB LA PROMOCIÓ DE DIFERENTS ACTIVITATS

Vic, 10 de juliol de 2014

REUNITS
D’una part, el senyor Jordi Montaña Matosas, rector magnífic de la Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya (en endavant UVic-UCC), 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 –
Universitat Central de Catalunya, 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 CIF número G-58 020 124.
De l’altra, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern de
l’Institut Català de les Dones (en endavant ICD), actuant en nom i representació de
l’Institut Català de les Dones, amb domicili social a Barcelona, plaça Pere Coromines,
1, amb CIF Q5850014A, en virtut del Decret 195/2011, de 18 de gener, i el Decret
332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i
Família.

MANIFESTEN

I. Que en data 8 de maig de 2014, els dos organismes signen un conveni marc amb
la finalitat de potenciar el desenvolupament d’activitats conjuntes en l’àmbit dels
estudis de gènere.
II. Que en la clàusula quarta del conveni marc s’estableix que les actuacions concretes
que es puguin dur a terme en un futur s’establiran en convenis específics sobre les
condicions i aportacions de cada una de les institucions, que s’hauran d’ajustar al marc
pressupostari corresponent i tenir l’aprovació de l’òrgan competent de cada entitat. La
mateixa clàusula disposa que per al desenvolupament concret dels convenis
específics les dues institucions designaran uns interlocutors.
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III. Que 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, es
pot articular la col·laboració entre aquestes dues institucions mitjançant la fórmula de
conveni.
Per tot això, les parts subscriuen aquest conveni específic de col·laboració, que es
regeix per les següents:

CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l’ICD i la UVic-UCC per al
desenvolupament de 3 actuacions al 2014, d’acord amb la proposta de la Comissió
Mixta Paritària establerta a la clàusula tercera del Conveni marc, les quals es
relacionen a continuació:

-

Dues ponències dins el mac de les tertúlies de literatura científica dedicades a
la divulgació de dones científiques.

-

Edició d’un títol dins la Col·lecció Capsa de Pandora

-

Tasques de rodatge i edició d’audiovisuals dels debats comarcals del projecte
#Connectades

Segona. Obligacions de les parts
Les obligacions de les parts són les d’actuar de manera coordinada en el
desenvolupament de les actuacions objecte del conveni i en la seva difusió. Per la
seva part, l’ICD es compromet a fer aportacions econòmiques per a l’execució de les
actuacions esmentades, mentre que la UVic-UCC assumeix l’organització de les
activitats, la gestió dels pagaments a les ponents i l’edició dels materials
corresponents.

Tercera. Pressupost
L’aportació econòmica de l’ICD consistirà en un màxim de 3.800 euros, que
s’imputaran als conceptes següents:
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- Ponència Carme Torras-“La mutació sentimental” (retribució de la ponent i materials
de divulgació): 400,00 euros
- Ponència i material del Premi Llegim Ciència-Sònia Fernández-Vidal-“Desayuno con
partículas” (retribució de la ponent i materials de divulgació): 400,00 euros
- Edició d’un títol dins de la Col·lecció Capsa de Pandora: 2.000,00 euros.

- 5 Documents audiovisuals de les sessions de #Connectades: 1.000,00 euros.
L’import de 3.800,00 euros anirà a càrrec de la partida pressupostària 6010
D/226000500/3220/0000 del pressupost de l’any 2014, i inclou tos els impostos i
despeses que es derivin de les esmentades actuacions.
L’Institut Català de les Dones tramitarà el pagament a la UVic-UCC prèvia presentació
de les factures i d’acord amb els pressupostos presentats.

Quarta. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31
de desembre de 2014, prorrogable per acord de les parts manifestat expressament. En
el cas d’aquest acord es tramitarà un nou document.

Aquest conveni podrà ser modificat, alterat o esmenat per acord mutu de les parts, per
escrit, i mentre sigui vigent.

Cinquena. Interpretació
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni seran resoltes de
mutu acord de les parts en el si de la Comissió Mixta Paritària, d’acord amb la clàusula
tercera del Conveni Marc i, en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Sisena. Rescissió
Sens perjudici del que es preveu en la clàusula anterior, seran causes d’extinció
anticipada les següents:
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- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni.
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als
pactes.
- Les causes generals establertes a la legislació vigent.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i
data indicats a l’encapçalament

Sr. Jordi Montaña Matosas

Sra. Montserrat Gatell i Pérez

Rector de la Universitat de Vic-

Presidenta de la Junta de Govern

Universitat Central de Catalunya

de l’Institut Català de les Dones

